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SKEI Posočje – poročilo za januar in februar 2013 
 
 
Delovanje REO SKEI Posočje: 
Stavka: 
 

 
Demostracije pred Gospodarsko zbornico Slovenije 

 
Stavkovno obdobje v SKEI še vedno traja, saj pogajalske ekipe še niso dosegle dogovora o 
stavkovnih zahtervah SKEI. Tako smo v podporo naši pogajalski ekipi izvedli enodnevno 
stavko v podjetjih katere se je iz Posočja udeležilo velika večina članov. V vseh podjetjih 
so stavkali predvsem v proizvodnji, veliko režijskih delavcev pa je solidarnostno po malici 
jemala dopust in so prav tako odšli domov. Delo je popolnoma obstalo v Letriki, Gostol 
Gopanu, AET Tolminu ter TIK Kobaridu. Delno pa je bila zaustavljena proizvodnja v 
Polidentu in Intra Lighting. Ker so delodajalci videli, da je bila stavka pravilno in uspešno 
organizirana so na veliko zahtevali od zaposlenih izjasnjevanje »Ali so stavkali ali so imeli 
dopsut? Ter predlagali, da za ta dan koristijo ure.« Vse to z namenom, da bi na GZS 
poslali podatek o čim manjši udeležbi na stavki v njihovem podjetju. Ocenjujemo, da je v 
stavki sodelovali cca. 1320 delavcev iz SKEI Posočja. Ob stavki smo tudi zbrali podpise za 
trajajočo stavko. Zbrali smo jih dovolj, da stavko lahko izvedemo. Samo izvedbo stavke 
smo vodili preko predsednikov in sindikalnih zaupnikov v podjetjih ter SKEI Posočja, ki je 
obveščal člane ter centralo o poteku stavke. Navkljub temu pa smo se medijsko utopili v 
poročanju stavke javnega sektorja.  
Cilj delodajalske strani je, da razbije sindikate in prenese vsa pogajanja na raven podjetja, 
kjer pa se moramo zavedati, da bomo manj uspešni pri postavljanju in realizaciji 
stavkovnih zahtev. 
Ker pogajalske ekipe še vedno niso dosegle dogovorov smo izbrali novo nov način 
opozarjanja na nevzdržne razmere zaposlenih. Z prijavo kršitev na inšpekcije, izvedbo 
krvodajalske akcije ter razdeljevanje paketov prve pomoči potrebnim članom. 
V podporo stavki smo organizirali 1. Krvodajalsko akcijo v SKEI Posočje (23.2.2013). Kljub 
temu, da je bila izvedena na hitro smo k darovanju krvi pritegnili 18 članov iz podjetji 
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Letrika, Gostol Gopan ter Metalflex. Na sami krvodajalski akciji je bilo dogovorjeno, da 
bomo v Posočju vsakega 7. Aprila, ko je svetovni dan za zdravje organizirali akcije, ki bodo 
spodbujale naše člane, da več časa poskrbijo za razmišljanje o svojem zdravje. Predstavili 
jim bomo akcije, ki že potekajo v Sloveniji. Delodajalce pa bomo povprašali ali namenijo v 
podjetju dovolj skrbi za zdravje, ter predlagali izboljšave. 
Ker je postalo jasno, da je z minimalno plačo zelo težko shajati iz meseca v mesec ob 
predpostavki, da se vse vsakodnevno draži, smo preko mreže sindikalnih zaupnikov v 
podjetjih povprašali naše člane ali bi mogoče potrebovali pakete prve pomoči. Iz podjetji je 
prišla potreba 26 članov, da bi tak paket tudi prejeli oz. potrebovali. Aktivnosti za prevzem 
paketov še potekajo. Lahko pa podamo informacijo, da je pakete možno pridobiti preko 
pogovora na Župnijski Karitas ali pa z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki ga dobite na 
Rdečem križu. 
 

 

  
Ilija – medijska zvezda                                                           Mladi 

 
Akcija Prijavi kršitev, ki se dogaja v podjetju: 
Z akcijo želimo v Sloveniji zagotoviti večje spoštovanje delovnopravne zakonodaje. Tako 
SKEI na inšpekcijske službe prijavlja kršitve, ki se dogajajo v podjetju. Odziv novinarjev je 
bil pozitiven (potek reševanja bodo tudi spremljali). Odziv delodajalske strani pa zelo 
negativen, češ » Kaj prijavljamo sedaj, a se ne zavedamo, da živimo v težkih časih?«  Ja 
res ni pravi čas …. to bi morali storiti že pred veliko leti, pa bi bilo sedaj bolje. Sedaj smo 
še v stanju, ko se z minimalno plačo ne more dostojno živeti. V tujini takšne akcije sploh 
ne obstajajo… tam zakone spoštujejo. Pri nas pa inšpekcije nespoštovanje zakonov tolerira 
… čes to je že postala splošna praksa. 
 
V prvih delovnih dneh vsakega leta morajo v podjetju narediti letni razpored dela na 
katerega poda tudi sindikat v podjetju svoje mnenje. Vse sindikalne podružnice so bile 
obveščene o tem. V nekaterih podjetjih še vedno sindikat ne zahteva te možnosti.  
 
Druga pravica sindikatov je zahteva po vedenju o količini oz. masi za plače po kolektivnih 
in individualnih pogodbah. Dopis s to vsebino je bil poslan v podjetja. Pridobljene podatke 
smo uporabili za naše delo. Iz prejetih podatkov je razvidno, da se povečuje št. delavcev, 
ki prejemajo minimalno plačo.  
 
 
 
  



 3 

Kartica ugodnosti: 
Po razdelitvi letnih nalepk za Kartico ugodnosti je veliko članov, ki kartice nima naročilo 
novo kartico ugodnosti. Čakalna doba je približno 1 mesec. Kartic in članskih kartic se ne 
pošilja po pošti. Prevzamejo jih predsedniki na naslednjem sestanku IO SKEI Posočje.  
V kolikor najdete podjetje, ki je našim članom pripravljeno nuditi popust pri nakupu 
njihovih izdelkov ali storitev me pokličite, da mu posredujem prijavnico za vstop v Sistem. 
 

Aktivnosti in obiski v podjetjih: 
AET Tolmin – informacije v povezavi z dodatki na delovno dobo 
Letrika – neupravičeno zbiranje in evidentiranje osebnih podatkov v času stavke. Vsako 
zbiranje osebnih podatkov mora biti PISNO utemeljeno v pravilniku o vodenje takšnih 
evidenc.. Če tega ni podatkov ni mogoče zbirati. 
GOSTOL – Gopan – podjetje smo dali na črno listo zaradi enostranske zaustavitve 
pogajanj za podpis Podjetniške kolektivne pogodbe.  
GOSTOL – Gopan – neupravičena odpoved pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec je 6 let verižil 
pogodbo o zaposlitvi za določen čas na istem delovnem mestu. Šele po odpovedi pogodbe 
sem bil o tem obveščen in ukrepal. »2 delavca sta se vrnila na delo, enemu je bila 
izplačana odpravnina kot, da bi delal za nedoločen čas. Tu se je pokazalo, da je bistveno, 
da hitro pride informacija o nepravilnostih do ustreznih, ki bodo lahko ukrepali. Oz. 
drugače. Če se nekaj ne ve se še ukrepati ne more. Zato pa ima sindikat SKEI v podjetju 
sindikalne zaupnike, ki so bistveni člen v verigi SKEI. So povezava z člani, prenašalci 
informacij, navzgor in navzdol, v podjetje in izven podjetja. Samo na osnovi pravih 
informacij lahko ukrepamo. 
GOSTOl Gopan – informacije o nadurah, ki gredo v pokojninsko osnovo. V pokojninsko 
osnovo gre največ 170 po zakonu dovoljeno opravljenih nadur. Informacijo o tem dobimo 
na ZPIZ. Če imamo na leto več kot 2080 ur so nam plačevali prispevke tudi za nadure. 
Informacijo morate pridobiti sami na ZPIZ. Nekateri še vedno opravijo več nadur, kot je 
zakonsko dovoljeno. 
ITW Metalflex – Na seji IO SKEI Metalflex je bil sprejet informacija v povezavi z 
ustanovitvijo stavkovnega fonda ter priprave na volilno skupščino. Dodatno je bil sprejet 
dogovor o pripravi programskih usmeritev ter finančnega načrta za naslednje leto. 
Livarna Gorica – Pomoč članu pri delovni nezgodi. Ob takšnih dogodkih, je potrebno takoj 
obvestiti tudi sekretarja na SKEI Posočje, da skupaj uredimo potrebne dokumente.   
 
Pomoč članom (pravna pomoč v sodelovanju z Barbara Kozina in Bogdanom 
Ivanovičem): 

 Iskra Bovec: Informacije o velikosti odpravnine ob odhodu v pokoj. 
 Iskra Bovec: Pomoč ob nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu s 

strani podjetja. Podjetje ni preučilo vseh zaposlitvenih možnost, ki jim jo nalaga 
Zakon o poklicni rehabilitaciji. Dopisi z obrazložitvijo stanja so bili poslani na 
Ministerstvo ter v samo podjetje….. 

 Metalflex – pomoč pri odpravnini za našo članico 
 
Pridobivanje novih članov: 

 Dogovorjeno je bilo, da se točka pridobivanja novih članov uvrsti na vsako sejo IO 
regije. Poziv članom pa je šel v smeri, da skušajo čim več govoriti o sindikatu zunaj 
podjetja, še posebej tistim svojim prijateljem za katere vedo, da so zaposleni v 
kovinskih podjetjih. 

 Odprli smo novo sindikalno podružnico SKEI CO-CON, (ki je sicer odvisna družba 
Polident Volčja Draga) 
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Delovanje komisij SKEI v Posočju: 
 
SKEI mladi: 
Projekt POPRI, inovacije za mlade 
 
V okviru SKEI Mladih Posočje je organizirano izobraževanje otrok na področju 
inovativnosti. To pa zato ker se v sindikatu SKEI zavedamo kako je inovativnost 
pomembna za delovanje naših podjetjih ter zavedanje da bodo naši najmlajši poskrbeli za 
našo varnost v starosti, ko bomo mi prejemali pokojnine. Delavnice potekajo enkrat 
tedensko (ob sredah: 16h – 18) na sedežu sindikata SKEI v Novi Gorici. V kolikor bo 
zanimanje bomo delavnice naslednje leto izvedli tudi v drugih krajih (Bovec, Tolmin, 
Kobarid). Osnovnošolci (6 – 9 razred OŠ) so dobili 2 gradivi: Zavedanje pomena 
inovativnosti ter priročnik Enostavne metode inovirtanja) 

            
 

  
Plakat Popri (desno spodaj logo SKEI)                                            Rezultat delavnice: Metoda 635 
                                      
  

 
 Delavnica ob tabli 
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SKEI seniorji: 
Poslane so bile položnice za plačilo letne članarine članom SKEI seniorji Posočje. Imamo 
pa tudi novico, namreč na zadnji seji SKEI Seniorji je vodenje seniorjev na državnem 
nivoju prevzel naš član Valter Bensa. Želimo mu veliko uspeha pri delu na tem področju. 
 
  
 
SKEI Komisija za šport 
19. zimske športne igre SKEI Slovenije so bile 1. februarja 2013 na Sorici. Iger smo se 
udeležili smučarji, tekači in spremljevalci z enim avtobusom. Za člane SKEI Posočja je 
važno sodelovati in ne vedno zmagati, zato smo, z dvema šoferjema poskrbeli, da smo 
lahko »plesali dolgo v noč«. Sicer pa smo tako ekipno kot posamično vedno boljši. 
Naslednje leto velja poziv še ostalim članom, da se športnih iger udeležijo prav iz vsakega 
podjetja, saj je takšno druženje zelo koristno za izmenjave mnenj ter videti, da nas je 
veliko. In skupaj smo močnejši. Tako bo za naslednje leto potrebno planirati v finančnem 
planu tudi udeležbo na športnih igrah, ki jih organizira Komisija za šport. Tako imamo 
zimske ter letne športne igre, ribičijo ter balinanje. Ne smemo pozabiti tudi na Pohod SKEI 
na triglav. Vabljeni. Novo leto se je šele dobro začelo. 
 

Svetovni prvaki v plesu – SKEI Posočje 

 

 
Napori vloženi v tek na smučeh 

 
 
SKEI Komisija za varnost in zdravje pri delu 
Na vsa vodstva podjetja je bil naslovljen dopis z potrebo po uskladitvi Pravilnikov o 
varnosti in zdravju pri delu na način revizije ocene tveganja v podjetju z izdelavo izjave o 
varnosti v podjetju, ki predstavlja stalno prizadevanje sindikata pri izboljšanju delovnih 
pogojev v podjetjih. Po informacijah iz terena se revizije izvajajo. En dokončen odgovor iz 
podjetja Letrika pa smo tudi že prijeli. Na ta način se vidi dobro delo sindikata SKEI, ki 
vsakodnevno dela z svojim članstvom. Tu je tudi poglavitna razlika napram drugim 
sindikatom.  
Na splošno je dobro, da se v podjetju veliko govori o varnosti in zdravju na delovnem 
mestu, saj je lažje pogoje izboljšati, če se o tem govori, kot če se ne. Nov zakon o ZVZD 
pa je med nevarnosti (tveganja) uvrstil tudi psihosocialna stanja (stres). 
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Namesto zaključka: 
 Naši delodajalci še vedno mislijo, da je minimalna plača edino kar so dolžni 

izplačevati delavcu. Ne poznajo nobenih tarifnih razredov, napredovanj. Na ta način 
zadovoljstva med delavci ne bo. Vsak, ki vstopa na trg dela si želi neke »kariere« pa 
naj bo taka ali drugačna. Vsak za zadovoljitev svojih osebnih potreb potrebuje tudi 
samopotrditev, da je dober, da dobro dela. In to se pri delavcu kaže preko 
napredovanja. Če pa teh napredovanj, rasti ni in jih sploh ni možno pričakovati… je 
nekaj narobe v tej naši družbi. 

 Na SKEI Posočje se obnašamo racionalno zato smo se preselili v manjše prostore. 
Pri najemnini bomo tako privarčevali 50% celotnega lanskega zneska. Denar bomo 
namenili za izvedbo Letnih športnih iger SKEI Posočje, če bo predlog sprejet. Sedaj 
najdete pisarno v 1. Nadstropju iste stavbe. 

 Na Delavsko hranilnico smo naslovili predlog po čimprejšnjem odprtju izpostave 
banke tudi v zgornjem Posočju (Tolmin, Kobarid, Bovec).  

 Na naslednjem sestanku IO SKEI Posočja bomo sprejeli sklep o izvedbi 
izobraževanja za naše sindikalne zaupnike. Izobraževanje bo »zelo zaželeno« za vse 
sindikalne zaupnike. Pa še fajn nam bo. 

 
 
 
Zapisal: 
Vojko Fon  
sekretar REO SKEI Posočje 
 
 
 


