
 1 

  

 

Sindikat kovinske in 
elektroindustrije Slovenije 
 
Regijska organizacija SKEI Posočje 

 

REO Posočje 
Kidričeva ulica 9 

5000 Nova Gorica 
Poslovnega sistema Gorenje 

 
 

 
 
SKEI Posočje – poročilo za november in december 2012 
 
 
Delovanje REO SKEI Posočje: 
Volitve: 
V mesecu decembru so potekale volitve predsednika, podpredsednika REO SKEI Posočje 
ter nadomestnega člana RO SKEI iz Posočja. Predsednik REO SKEI Posočje Valter Bensa je 
že v preteklosti napovedal in podal nepreklicen odstop s funkcije predsednika REO SKEI 
Posočje. Na sami volilni seji so se mu člani REO SKEI Posočje zahvalili za dosedanje 
vodenje regijske organizacije SKEI Posočje ter njegov prispevek k dobremu delu sindikata 
v vseh podružnicah SKEI v Posočju. Izvedene so bile nadomestne volitve za predsednika in 
podpredsednika SKEI Posočje ter nadomestnega člana RO SKEI iz Posočja za to mandatno 
obdobje, ki traja do naslednjega kongresa SKEI. Za funkcije so bili predlagani ter soglasno 
izvoljeni naslednji člani.  

 predsednik REO SKEI Posočje: Dejan Sirk, predsednik sindikalne 
podružnice SKEI Iskra Avtoelektrika – Letrika 

 podpredsednica REO SKEI Posočje: Miklavčič Andreja, predsednica 
sindikalne podružnice SKEI Polident 

 nadomestni član Republiškega odbora SKEI iz Posočja: Janković Ilija, 
predsednik sindikalne podružnice Gostol – Gopan 

 
 
Oglasne deske: 
Ena izmed pravic sindikata, ki izhaja iz kolektivnih pogodb je tudi obveščanje članov 
sindikata. Zaradi tega smo na 2. seji REO SKEI Posočje sklenili, da v podjetjih predlagamo 
vodstvu, da naj ima sindikat SKEI svojo oglasno desko. Za vsebino oglasnih desk skrbijo 
sami predsedniki SKEI v podjetjih ter sekretar SKEI Posočja.  
 
 
Zbori članov: 
Zbori članov, s katerim smo želeli preveriti razpoloženje zaposlenih v naših podjetji, so v 
Posočju potekali v Letriki in Metalflexu. Zbore je vodila naša predsednica SKEI Slovenije 
Lidija Jerkič. Oba zbora delavcev sta uspela, saj so se jih udeležili vsi zaposleni, tudi 
nečlani sindikata SKEI. Pravica do zborov delavcev je pravica zapisana v naših Kolektivnih 
pogodbah in jo vse premalo izkoriščamo. Na zborih so bili prisotni tudi vsi ostali 
predsedniki sindikalnih podružnic podjetji v Posočju. Na osnovi povedanega na Zborih 
delavcev je nastal članek o kolektivnih pogodbah, ki je pripet kot priloga na 
http://skei.si/obmocne_organizacije_regije/reo_skei_posocje/. Vsekakor se ga splača 
prebrati in o njem razmisliti. Kaj imamo sedaj in kaj lahko zaradi lastne 
neaktivnosti izgubimo?  
Članek je bil poslan tudi medijem, da ga objavijo v pismih bralcev, a se je odzval samo en 
medij. To je Radio Koper. Lahko se sprašujemo koliko medijskega prostora je namenjeno 
nam, SKEI-u. Nekatere druge pa stalno gledamo po TV. 
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Zbor članov Letrika                                                                          Zbor članov Metalflex 
            
Finančni plan:   
Novo leto je tudi čas, ko je potrebno pričeti z načrtovanjem aktivnosti za naslednje leto. V 
ta namen je bila s strani Ljuba Cvarja pripravljena finančna preglednica, ki predvideva in 
ovrednoti vse finančne izdatke, ki morajo, pri načrtovanju, biti upoštevani po pravilnikih 
SKEI. Preglednica je osnova za finančni načrt sindikalnih podružnic. Z njo bomo, na osnovi 
prihodkov, lažje načrtovali izdatke za izobraževanje, materialno pomoč ter udeležbo članov 
na zimskih in letnih športnih igrah.  
 
Izplačilo ob koncu leta: 
Vse podružnice so izvajale aktivnosti pogajanja z delodajalcem s ciljem dogovora o 
izplačilu božičnice oz. nagrade ob koncu leta. Delavci zaposleni v naših podjetjih so dobili 
od 100 do 550 eur bruto. V enem podjetju pa bodo, po zagotovilu direktorja, dobili 
izplačilo v začetku naslednjega leta. 
 
05% dohodnine: 
V podjetja je bil poslan dopis predsednice za namenitev 0,5 % sredstev od dohodnine za 
delovanje sindikata SKEI. V letošnjem letu smo zbrali čez 60 novih dotacij, ki so se 
pridružile že lansko leto oddanim.  
 
V podjetje je bil poslan dopis »ZAKAJ JE DOBRO, DA JE V PODJETJU 
USTANOVLJENA SINDIKALNA PODRUŽNICA« ki je spisek členov zakonov, kjer 
imamo sindikati pristojnosti in dolžnosti za ukrepanje v podjetjih. Tu so navedeni členi 
posameznih zakonov (Kolektivne pogodbe dejavnosti – KPD, Zakona o delovnih razmerjih 
– ZDR in Zakona o varnosti in zdravju pri delu), ki jih mora delodajalec upoštevati oz. 
povprašati za mnenje tudi sindikat v podjetjih. Poslano je osnova za delo vsakega 
sindikalnega zaupnika. Tu so zapisane tiste pravice, ki so si jih naši predhodniki pridobili in 
jih mi ne smemo izgubiti. V poduk naj nam bo Zakon o varnosti in zdravju pri delu, kjer je 
sindikat že izgubil skoraj vse pristojnosti in možnosti za ukrepanje, ki jih je prej imel. Glej 
priponko na www.skei.si (ReO Posočje). 
 
Kartica ugodnosti: 
Razdeljene so nalepke za l. 2013 za Kartico ugodnosti ZSSS. Narejen je seznam vseh 
ugodnosti, ki jih lahko člani SKEI izkoristijo v Posočju. Nekaj pripomb je bilo samo na 
Mercatorjev 2% popust, ki je možen samo z plačilno kartico ZSSS-DH. Ker pa poslovalnic 
Delavskih hranilnic v Zgornjem Posočju ni je bil na banko Delavska hranilnica poslan dopis 
o želji članov po odprtju poslovalnice tudi v Kobaridu, Bovcu in Tolminu. Na ta 
način bi lahko šele razmišljali o možni zamenjavi banke.  
 

http://www.skei.si/
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Aktivnosti in obiski v podjetjih: 
Iskra Avtoelektrika - Na Ljubljanski borzi je bil prodan 16% delež Iskre Avtoelektrike, ki ga 
je kupil Kolektor, kateri tako nadaljuje z prevzemi podjetji. Scenarij Kolektorja v prevzetem 
podjetju LIV Postojna je bil tak, da so matično podjetje razdelili na 3 podjetja (Liv Kolektor 
d.o.o., Liv Predelava d.o.o. Kolektor ATP d.o.o. (avtomobilska industrija)). Kljub temu, da 
ima sedaj vsako podjetje svojo podjetniško kolektivno pogodbo je ob morebitnem 
prevzemu celotne Iskre Avtoelektrike, lahko pričakovati oblikovanje korporativne 
podjetniške kolektivne pogodbe. Kaj bo to prineslo zaposlenim v prevzetih podjetji se še 
ne ve. Poenotenje, uravnilovka ….  Kakšno bo sodelovanje z sindikati? Da niti ne omenim, 
da je Kolektor edino podjetje v Sloveniji, ki ni dovolil izvedbo nedavnih Zbora delavcev, 
čeprav je to zakonsko urejeno in dovoljeno. 
 
Gostol TST - Ob obisku podjetja so bili podane pripombe oz. predlog na Pravilnik o 
inovativni dejavnosti v podjetju. Ponujena je bila pomoč pri lažji vpeljavi pravilnika s strani 
sindikata.  
Dodatno so bile podane pripombe s strani sindikata SKEI na ureditev razmer na področju 
varnosti in zdravja pri delu. Nekatere pripombe so bile takoj uresničene, na izvedbo drugih 
še čakamo. 
 
Iskra Avodeli Bovec - V podjetju smo izvedli Zbor delavcev, članov sindikata SKEI ob 
zaključku leta. Ob tej priložnosti je predsednica sindikata SKEI Milenka Arcet spregovorila 
o doseženem v letu 2012 ter načrtih za leto 2013. Sekretar SKEI Posočje pa je predstavil 
delovanje območne organizacije ter način dela. Dogovorili smo se (tudi v prejšnjem 
pogovoru z direktorjem podjetja), da naredimo seznam aktivnosti za katere je v podjetju 
zadolžen sindikat, pregledamo, kaj je v podjetju uvedeno in kaj ne, ter na ta način 
naredimo načrt aktivnosti za naslednje leto. 
     

        
Predsednica, Milenka Arcet                                                              Zbor članov Iskra Avtodeli, Bovec                                 
 

TIK Kobarid - Pri obisku podjetja Tik Kobarida smo v pogovoru z vodstvom, skupaj s 
sindikalnimi predstavniki, podali predlog za izvedbo bilo kakršnega izobraževanja v 
podjetju. V ta namen bomo izdelali katalog izobraževanj za leto 2013 in jim ga poslali. 
Izobraževanja bodo temeljila predvsem na temah, ki so zakonsko predpisana z raznimi 
zakoni in jih v podjetjih morajo spoštovati oz. določene postopke uvesti. V podjetju TIK 
bomo še naprej težili k temu, da se tudi pri njih podpiše Podjetniška kolektivna pogodba. 
 
GOSTOL – Gopan - Delodajalec je samovoljno brez posvetovanja sindikata SKEI spremenil 
način izrabe delovnega časa. Dan pred Božičem in na Silvestrovo je odredil, da bo delovni 
dan. Na ta način ni ravnal v smislu humane ureditve delovnega časa, prav tako se ni 
posvetoval z sindikatom o spremembi delovnih dni, načrtovanih in sprejetih z letnim 
delovnim koledarjem.  
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Sodelovanje pri pripravi zakonov in dokumentov: 
 Ob pripravi nove pokojninske zakonodaje sem podal veliko predlogov in pripomb. 

Na pogajanjih (Ekonomsko socialni svet) se ni upoštevalo nič, čeprav smatram, da 
so bili predlogi dobri. Podal sem samo majhne  izboljšave za vsak člen posebej. 
Izboljšave, ki bi koristile boljši izvedbi predpisanih postopkov. Izboljšave bi sledili 
današnjemu času, modernizaciji poslovanje… Ugotovil sem, da ni način 
spreminjanja zakonodaje prav nič v duhu inovativnosti. Ko sem prebiral nov zakone 
sem videl, da je zakon ohranili enake vsebine.  Člene, ki jim niso bili všeč, so črtali, 
nekatere pa dodali. Stari členi so ostali enaki, nič se niso posodobili. Imam občutek, 
da se je pogajalska ekipa vrtela samo okrog vprašanja, koliko let bomo delali in 
koliko moramo biti stati, da se lahko upokojimo. Ker za vsakim členom stojijo tudi 
določene aktivnosti in postopki bi se načrtovalci zakonov kdaj tudi lahko srečali z 
inovativnostjo. Mogoče nekoč… Sicer pa je zakon tak da, da nas sedaj čaka 40 letna 
delovna dela. Glede na to, da se današnje generacije šolajo do 30 leta, ali pa do te 
starosti sploh ne dobijo redne službe, ko pa jo delavci prejemajo minimalno plačo, 
je pokojnina vprašljiva. 

 

 Sodelovali smo pri Spremembi pravilnikov SKEI. Ko bodo pravilniki sprejeti, jih lahko 
dobite na spletni strani www.skei.si. Še največ upov polagamo v pravilnik o 
štipendiranju, katerega dobra priprava in izvedba lahko pripelje do še večje 
razpoznavnosti in priljubljenosti SKEI-a. 

 
Pomoč članom (pravna pomoč v sodelovanju z Barbara Kozina in Bogdanom 
Ivanovičem): 

 Največ dela na področju svetovanja članom je bilo na področju pokojninske 
zakonodaje, ter možnosti odhoda v penzijo še pred uveljavitvijo novega zakona. 
Pojavilo se je veliko želja po odhodu v penzijo, čeprav starost prosilcev ni niti 55 let. 
Pri teh letih so starejši delavci zaščiteni in jih ni mogoče dati na zavod, tudi takrat, 
ko si zaposlen to želijo. Zato pa je zakonodaja takšna, da ščiti starejše delavce. 

 Podane so bile pripombe na pogoje dela v nekaterih podjetjih; Polident, Gostol TST 
in Ligo 

 Gostol TST: Priprava Pravilnika in merilih o solidarnostni pomoči v podjetju. 

 Iskra Bovec: Direktor podjetja ne prizna plačan dan za odsotnost zaradi poplav v 
Posočju.  

 Iskra Bovec: nepravilno obračuna jubilejne nagrade za člane SKEI (po PKP je 10% 
višja od nečlanov SKEI). Aktivnosti še potekajo. 

 Iskra Bovec: Aktivnosti za vzpostavitev dela – uradne ure predsednice sindikalne 
podružnice Iskra Bovec v podjetju. 

 
Pridobivanje novih članov: 

 Razpravljali smo o zloženkah, ki so oz. bodo izdelane za vse sindikalne podružnice. 
Zloženke se porazdeli med nečlane sindikata, ter se jih osebno povabi, da vstopijo v 
sindikat SKEI.  

 Z namenom pridobiti čim več članstva je bila predstavljena ponudba kolektivnega 
nezgodnega zavarovanja Adriatic Slovenica za zaposlene v sindikalnih podružnicah 
SKEI Posočje (Iskra ima svoje zavarovanje). Nezgodnega zavarovanje z dnevnim 
nadomestilom veliko članov nima ali pa imajo sklenjenega kot dodatek pri rentnem 
varčevanju, kar je cenovno neugodno. Zato predlagamo, da vsak pri sebi pregleda, 
kaj ima sklenjeno, ter se po preučitvi ponudbe odloči za zavarovanje. Zavarujejo se 
lahko tudi vse družinske člane. V kolikor sindikalne podružnice želijo, lahko 
predstavniki Adriatic Slovenice naredijo predstavitev za zaposlene v podjetju.  

http://www.skei.si/
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Delovanje komisij SKEI v Posočju: 
 
SKEI mladi: 
Projekt POPRI, inovacije za mlade 
Člani sindikata SKEI se zavedamo pomena inovativnosti in ustvarjalnosti zato smo se v 
okviru sindikata SKEI Mladi Posočje prijavili na natečaj POPRI 2013; Otroci za prihodnost. 
Natečaj je namenjen radovednim in ustvarjalnim osnovnošolcem, ki se želijo preizkusiti kot 
mladi inovatorji. Skupino bomo naše najmlajše vodili skozi spoznavanja ustvarjalnosti, 
metod kreiranje ter izbor idej. Na koncu, ko bo vsak učenec imel lastno idejo, mu jo bomo 
tudi pomagali izdelati. Vse ideje, ki bodo na tak način nastale bodo razstavljene na 
zaključni prireditvi Primorskega tehnološkega parka v maju 2013. V okviru SKEI Mladih 
Posočje smo povabili naše otroke ali vnuke (osnovnošolce), da se nam pridružijo. 
Razdeljene so bile prijavnice s pomočjo katerih bomo preverili željo po sodelovanju naših 
najmlajših v inovativnem izobraževanju. Delavnice bodo potekale enkrat tedensko na 
sedežu sindikata v Novi Gorici oz. po dogovoru tudi v drugih krajih. 
Hkrati pa je na vseh plakatih, ki visijo po šolah tudi logotip SKEI Mladi.  
 

   
Demonstracije Ljublana, SKEI Mladi                                                             Plakat Popri (desno spodaj logo SKEI)                                                                 
 
SKEI seniorji: 
Tudi v Posočju so naši upokojeni člani sindikata SKEI ustanovili Aktiv SKEI Seniorji 
Posočje. Valter Bensa, ki je vodil ustanovitveno sejo, je poudaril pomen sindikata v 
današnji družbi, še posebej organiziranega delovanja seniorjev, ki lahko aktivno pomagajo 
in prenašajo svoje izkušnje na mlajše. Še posebej je to dobrodošlo v REO SKEI Posočje, 
kjer se je na hitro zamenjala celotna vodilna struktura oseb, ki so dolga leta aktivno in 
uspešno vodili sindikalno delovanje v Posočju.  
Komisija za Seniorje pri SKEI Posočje bo odslej skrbela za aktivno druženje članov 
sindikata SKEI po vstopu v upokojensko dobo z raznimi izleti in akcijami ter aktivno 
spremljala dogajanje v družbi ter svetovala mlajšim kako ukrepati v določenih primerih. Še 
posebej bojo dejavni na področju pokojninske zakonodaja ter spremljanja življenjskega 
standarda upokojencev, ki se nikakor ne sme spustiti pod dosedanji nivo. Saj je že tako ali 
tako dovolj nizek. 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se izvoli Valter Bensa za predsednik Aktiva SKEI Seniorji 
Posočje ter Bruno Manfreda za podpredsednika. Vsi prisotni so se strinjali, da bodo na 
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svojem področju pridobili čim več članov, pripravil načrt delovanja, ga finančno ovrednotili 
ter pričeli z aktivnim delom. 
Za vse člane SKEI seniorji smo pridobili ugodno ponudbo nezgodnega zavarovanja. Po tej 
ponudbi lahko zavarujete tudi vašega partnerja ali otroke, v starosti od 14. do 75. let že za 
3 evre mesečno. 
 
 

    
Poslovilni Valter Bensa in Bogdan Likar                                          Poslovilni Bruno Manfreda 
   
SKEI Komisija za šport 
Komisija za šport je predlagala, da bodo 19. zimske športne igre SKEI Slovenije 1. 
februarja 2013 na Sorici. Strošek udeležbe (hrana in smučarska karta) ostaja ista kot lani. 
Že sedaj rezervirajte termin in se nam pridružite.  
 
 
Namesto zaključka: 

 Imeli smo zaključek dela za leto 2012, ki so se ga udeležili predsedniki sindikalnih 
podružnic, člani delujočih Komisij v Posočju, ter bivši sekretar Bogdan Likar. 
Sestanki, ki potekajo med predsedniki in člani strokovnih komisij SKEI so se 
pokazali za koristne, saj na ta način prihaja do hitrejše izmenjave informacij.  

 Obdarovanje otrok je bilo izvedeno v Iskri Avtoelektriki ter Iskri Avtodeli Bovec. 
Naslednje leto bi lahko to dobro prakso razširiti na še več podjetji v Posočju. 
 

 Za novo leto 2013 si zadenimo cilj, da bi bila najnižja osnovna plača, najmanj v 
višini minimalne plače. Za ta cilj, ki ga moramo v enem določenem obdobju tudi 
doseči, se moramo znati, hoteti in želeti kdaj tudi izpostaviti, saj je od tega odvisno 
naše življenje, naša prihodnost, ter naše pokojnine.  

 Za novo leto si napišimo želje tudi na delovnem področju, jih položimo sebi v srce 
ter hotimo, da se uresničijo.  

 
ISKRENE ŽELJE ZA NOVO, BOLJŠE LETO 2013. 
 
 
 
Zapisal: 
Vojko Fon 
sekretar REO SKEI Posočje 


