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Sindikat kovinske in 
elektroindustrije Slovenije 
 
Regijska organizacija SKEI Posočje 

 

REO Posočje 
Kidričeva ulica 9 

5000 Nova Gorica 
Poslovnega sistema Gorenje 

 
 

 
 
SKEI Posočje – poročilo za maj, junij in julij 2013 
 
 
Najbolj pomembno: 

- 15.8 - 18.8. 2013 – Mednarodni izobraževalni tabor SKEI Mladi, Ribno  Bled 
- 26.8 - 27.8. 2013 – 6. SKEI pohod na Triglav 
- Po dopustih: SKEI seniorji Posočje - pohod 

 
Delovanje REO SKEI Posočje: 
V mesecu juniju smo v okviru humanitarne akcije Za Gajine korake zbrali naslednjo vsoto, 
ki je bila iz strani sindikalnih podružnic nakazana na TRR staršev, ki zbirajo denar za 
operacijo Gaje v Ameriki. Sindikat Letrike Bovec skupaj z vodstvom podjetja 2000 €, 
sindikat Hidria AET 580 €, sindikat ITW Metalflex 190 €. Na ta način smo pokazali, da smo 
člani sindikata SKEI tudi humanitarni in radi pomagamo. 
 
V juniju je bila izvedena predstavitev delovanja sindikata SKEI v podjetju RUT d.o.o.. Na 
predstavitvi so bile razdeljene pristopne izjave, katere so zainteresirani vračali na SKEI 
Posočje. V sindikat se je včlanilo kar nekaj zaposlenih, tako da začenjamo z vzpostavitvijo 
delovanja sindikata. Vodstvu je bilo, na podlagi pogovora z novimi člani, poslan spisek 
odprtih tem, ki jih bomo poskušali v bodoče rešiti, seveda v zadovoljstvo članov sindikat.. 
V novih podjetjih, kjer še ni bilo nikoli sindikata se zaposleni bojijo prevzeti naloge, čeprav 
so po zakonu ščitenji. V takšnih primerih prevzame naloge zunanjega sindikalnega 
zaupnika sekretar regije. 
 
Skoraj vse podružnice so sodelovale pri izpolnjevanju ankete, ki smo jo dobili s strani 
ZSSS. Podatki o plačah po tarifnih razredih ter število ljudi, ki prejema določeno plačo so 
zelo zanimivi. V septembru postane veljaven člen Ankeksa h KP elektroindustrija, ki 
predvideva nova pogajanja o izvzetju enega izmed dodatkov v kolikor več kot 5% 
zaposlenih prejema minimalno plačo. 
 

 

Aktivnosti in obiski v podjetjih: 

 Gostol Gopan – s strani novega vodstva podjetja je bil predstavljen način izračuna 
Koeficienta uspešnosti K, dogovorjeno je bilo, da bo sindikat na začetku leta 
pregledal mesečno postavljene prodajnih ciljev ter mu bo vsakomesečno 
predstavljen izračun koeficienta. Dodatno bo način izračuna predstavljen v 
časopisu. Sindikat je tudi podal svoje predloge za izboljšanje izračuna.  

 Gostol –  pravilnik o delovnem času 
 Letrika – informacije o enakem plačilu za zaposlene v podjetju in zaposlenih preko 

zaposlitvenih agencij, prerazporeditev delovnega časa, SKEI Letrika je pripravila 
zanimivo druženje ob reki Soči.  Udeleženci spusta z raftom in pohoda so bili nad 
izvedbo izleta zelo zadovoljni. 

 Letrika – Sprememba sistematizacija ter Pravilni o merjenju dela. 
 Letrika Bovec – sprejem pravilnika o mobingu 
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Izobraževanje 
Največ aktivnosti v teh mesecih je bilo na predstavitvi novega Zakona o delovnih 
razmerjih, ki predvideva kar nekaj novosti. Novosti so bile predstavljene predsednikom SP 
s pomočjo preposlanih ppt prezentacij, izvlečkov iz predavanj ter ustnimi informacijami. 
V Letriki je bil izvedeno predavanje s strani ZSSS in ge. ATZ na temo Zakon o delovnih 
razmerjih ter Zakon o urejanju trga dela. Predavanja so se udeležili vsi predsedniki in 
zaupniki iz Posočja. Predavateljica je tudi odgovorila na nekaj, kasneje po pošti poslanih 
vprašanj. Z samo predstavitvijo so bili vsi nadpovprečno zadovoljni in jo bomo zagotovo še 
kdaj povabili k sodelovanju. 
 
Sekretar in predsednik komisije za seniorje sta se udeležila mednarodnega srečanja v 
Zrečah z hrvaškimi predstavniki sindikata kovinske industrije. Istočasno je bil s strani SKEI 
izvedeno predavanje o novi delovno pravni zakonodaji. 
 
Vsa gradiva, ki jih dobimo sproti pošiljamo v sindikalne podružnice (SP). 
 

 
Zreče: Srečanje s hrvaškimi kolegi, predavanje o delovno pravni 
zakonodaji 

 
Letrika: Andreja Toš Zajšek, izobraževanje o delovno pravni 
zakonodaji 

 
 

 
Letrika: Andreja Toš Zajšek, izobraževanje o delovno pravni 
zakonodaji  

 
Letrika: Andreja Toš Zajšek, izobraževanje o delovno pravni 
zakonodaji 

 

 

 
ZSSS in FES (Nemčija): Predavanje o sindikatih 
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Delovanje komisij SKEI v Posočju: 
 
 
SKEI mladi: 
V podružnice je bilo poslano vabilo na mladinski izobraževalni tabor 2013 v Ribnem pri 
Bledu. Natančen program tabora bo izdelan v sredini julija. Tabor organizira Komisija za 
mlade in je namenjen mladim do 35 let. Prijavite se pri sekretarje regijskih in območnih 
organizacij SKEI (kotizacija 10€ na udeleženca). 
 
Na osnovi dopisa Komisije SKEI mladi je bil vzpostavljen kontakt z organizacijami, kjer bi 
lahko predstavili delovanje Komisije. Dogovor o nadaljnjem sodelovanju je bil sprejet z 
naslednjimi organizacijami: Zavod za zaposlovanje, Mladinski servis, Študentska 
organizacija v NG, Mladinski center, Ljudska univerza ter Obrtna zbornica v NG. 
Na žalost pa je vse planirano za prihodnost, saj se je veliko prireditev odvilo v prvi polovici 
leta in nismo mogli priti zraven.  
 
 

 
Popri: Delavnice Pridi in naredi 
 
 
 

 
Popri: Podelitev priznanj našim udeležencem 

 

 
Popri: tekmovanje v robotiki, Lego Mind strome 

 
 
                                  
 

 
 SKEI seniorji: 
Za konec poletja se pripravlja izlet v Posočju. 
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SKEI Komisija za šport 
Na Letnih športnih igrah SKEI Slovenija v Novem mestu se nas je odpravil cel avtobus. 
Ekipa je sestavljena iz zaposlenih iz Letrike, Gostola, AET, Polidenta ter Metalflexa. V 
prihodnje si želimo še več članov iz Zgornjega Posočja, saj šport združuje ljudi.  Dosegli 
smo same zavidljive rezultate. Vedno boljša ekipa smo. Še posebej naše odbojkarice 
potrebujejo ekipo navijačev.  
 
Znana je ekipa 3 tekmovalec in 3 spremljevalcev, ki nas bodo zastopali na letošnjem 
tekmovanju v ribolovu. 
 
Prihaja: 6. tradicionalni pohod SKEI na Triglav, 26.-27. Avgust 2013. Kje? Iz zadnjice čez 
Komar do Doliča in na vrh. Povratek po mulatjeri v Zadnjico. Prijave se pri vašem 
sekretarju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SKEI Komisija za varnost in zdravje pri delu 
Na  predlog Komisije, da bi sestanek Komisije izvedli v podjetju, kjer lahko še marsikaj 
izboljšajo na področju varnosti in zdravja pri delu se je iz Posočja za to možnost prijavil  
Gostol Gopan.  
Z revizijo ocene tveganja še nismo zaključili, saj še ni bila izvedena v vseh podjetji.   
 
 
SKEI Komisija vprašanje žensk 
Na pobudo Milenke Arcet smo v Posočju sodelovali v humanitarni akciji Za Gajnine korake 
(zbiranje denarnih sredstev za operacijo male Gaje) in zbrali skoraj 3000 €. Najlepša hvala 
vsem, ki ste darovali.  
V pogovoru z predstavnico komisije Milenko Arcet je bil sprejet dogovor, da se dejavnost 
komisije v Posočju nadaljuje ter da je potrebno biti bolj aktiven pri delovanju in zastopanju 
za enake možnosti vseh spolov. S strani sekretarja je bila ponujena pomoč pri izvedbi 
promocijskih aktivnosti Komisije. 
 
 
Aktivnosti za pridobivanje novih članov: 

 V podjetju Rut smo ustanovili novo sindikalno podružnico saj se nam je 
pridružilo zadostno število novih članov. Na podlagi pogovorov z vsakim smo 
naredili spisek pomanjkljivosti, ki smo jih predali vodstvu podjetja. Ker se noben 
od članov ni želel ali upal direktno izpostavljati je vodenje podružnice prevzel 
sekretar REO SKEI Posočja. 
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 V Letriki so na podlagi utečenega informiranja novih zaposlenih pridobili 15 
novih članov SKEI. 

 Potrebno je povečati aktivnost na Facebooku. Vse imetnike profila na FB 
vabimo, da naj za prijatelja dodajo SKEI Slovenija in bodo na ta način deležni 
dodatnih informacij ter možnost sodelovanja v komentiranju raznih dogodkov na 
FB strani. 

 V vseh SP smo začeli zbirati e-naslove ter informacije ali so člani prisotni na 
Facebook-u. Podatke potrebujemo zaradi lažjega komuniciranja z člani. Na 
nivoju SKEI Slovenije poteka dnevno pošiljanje elektronskih novic, ki so med 
zaposlenimi dobro sprejete. Na ta način je pretok informacij hiter in ažuren. Ker 
pa se novice pošiljajo iz strežnika kot skupinska pošta je možno, da ponekod 
meče E-novice SKEI v Koš, zato prosim da pregledate tudi to mamo in o tem 
načinu obvestite vašega računalniškega inženirja, ki tak način dostave lahko 
popravi. Najbolj pa je da prejemate E Novice SKEI na g-mail naslov.  
 
 

 
Razno: 

 Regres je bil izplačan v vseh podjetjih razen v Intra Lighting 
 Začeli smo zbirati informacije o podjetjih, katera poslujejo z podjetji v davčnih 

oazah. To pa zato, ker se pojavljajo problemi v teh podjetjih (neplačevanje plač). 
Podatki in informacije, ki jih dobivamo so zelo zanimiva. 

 
 
 
 
Zapisal: 
Vojko Fon 
sekretar REO SKEI Posočje 


