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SKEI Posočje – poročilo za marec in april 2013 
 
 
Delovanje REO SKEI Posočje: 
 
 
Pogajanja za povečanje plač so se konec marca počasi začela približevati koncu. Konec 
marca je naša pogajalska ekipa podpisala Dodatek h KPD za elektroindustrijo s katerim se 
najnižje osnovne plače dvignejo s 1.3 za 2.4%. V Dodatku je poleg povečanja regresa 
zapisano tudi, da se, v kolikor je več kot 5% zaposlenih v lanskem letu prejemalo 
minimalno plačo en izmed dodatkov, na podlagi pogajanj z sindikatom, izločijo iz sistema 
minimalne plače. Glede na to, da spada v naši REO velika večina podjetji pod KPD 
elektroindustrija (Letrika, Intra Lighting, Letrika Bovec, Metalflec, AET Tolmin, Polident, 
TIK) so se morale plače v vseh teh podjetji, na podlagi doseženega povečati. Ker podjetja 
niso povečale plač, dokler Dodatek ni bil objavljen v Uradnem listu imamo podatek o 
povečanju samo za Letriko d.d., kjer so se plače povečale za 0,5%. Ostala podjetja morajo 
narediti izračun za koliko se njim povečajo plače ter za enak procent narediti poračun tudi 
za marčevsko plačo in  jo izplačati pri naslednji plači. O povečanju v naših podjetjih bomo 
poročali v naslednjem poročilu. 
Vsekakor pa je doseženo povečanje plač odraz sodelovanja v januarski enodnevni stavki 
ter zbiranju podpisov za trajajočo stavko. V KPD elektroindustrije, kjer smo se na nivoju 
Slovenije najbolj udeležili stavke je tudi izplen največji. Pa čeprav je tudi tu izplen enak 
velikosti inflacije v 2 letih. So pa pogajalci z izločitvijo dodatkov iz sistema minimalne plače 
kar povečali plače tistim, ki prejemajo samo minimalno plačo. In teh podjetji je v Posočju 
kar nekaj.  
Če analiziramo stavko je dobro zapisati to, da ne smemo verjeti direktorjem, ki govorijo, 
da pri nas imamo delo in da naj stavkajo drugi, saj boste itak dobili tisto kar se dogovorijo 
na državnem nivoju. To je zavajanje, ki prepreči stavko v podjetju, da se lahko na 
državnem nivoju pohvalijo, da pri njih pa ni stavke. Tudi na državnem nivoju se delajo 
spiski katera podjetja (katera KPD; elektroindustrija, kovinska industrija ali livarne) so 
stavkali in samo na osnovi tega sledijo rezultati. Tako se je tudi letos pokazalo. Največ 
smo iztržili v elektroindustriji, nato kovinska in šele na koncu livarne, ki se večinoma 
stavke niso udeležili sedaj pa se čudijo zakaj jim bodo najbrž odpovedali Kolektivno 
pogodbo.  
Druga pomanjkljivost je bila izvedba stavke v zimskem času, ko je najmanj dela in je v 
zraku grožnja po odpuščanju. Že konec marca pa v vseh podjetjih govorimo o ponovnem 
zaposlovanju. Torej bi bila stavka bolj smiselna v poletnem času. V zimskem smo jim 
naredili še uslugo, da delodajalcem ni bilo potrebno plačati enega (stavkovnega dneva).  
Naslednji moramo biti v izvedbi stavke še bolj enotni, ker samo to nam bo prineslo 
rezultate.  
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Finančni plan:   
- Na sestanku REO SKEI Posočje smo naredili plan dela za naslednje leto. Plan 

predvideva več skupnih aktivnosti in povezovanja med podjetji v Posočju. Če se 
bomo poznali in bomo sodelovali vsi bomo bolj uspešni. Je pa vsaka aktivnost 
odvisna od nas.  

 
 
Udeležil sem se predavanj o novostih Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o urejanju 
trga dela, v organizaciji ZSSS. Na osnovi tega je nastala zabeležka, ki je bila poslana v vse 
sindikalne podružnice. Hiter pregled novosti, da ni potrebo brati celotnih zakonov. 
 
V tem obdobju je bila sklicana  in izvedena redna seja REO SKEI Posočje, ki je bil 
namenjeni predvsem obravnavi poročila o delu za leto 2012 in načrtu za 2013. Nadzorni 
odbor je pregledal finančno poslovanje regijske organizacije. Nepravilnosti ni bilo.  
 
 

Aktivnosti in obiski v podjetjih: 

 TIK Kobarid in Metalflex Tolmin – prisotnost sekretarja na letnem občnem zboru v 
obeh podjetjih.  

 ITW Metalflex – V podjetju imajo novega predsednika, to je Marko Rusič. Dosedanji 
predsednik, Bruno Manfreda je posta podpredsednik in se mu za dolgoletno delo 
zahvaljujemo. Bo pa ostal aktiven v Komisiji za seniorje pri SKEI Posočje.  

 Letriak in Metalflex sta pričela z izmenjavo informacij o prostih počitniških 
kapacitetah.  

 
 

Delovanje komisij SKEI v Posočju: 
 
SKEI mladi: 
Projekt POPRI, inovacije za mlade 
 
V okviru SKEI Mladih Posočje smo se udeležili tekmovanja POPRI. Naši mladi inovatorji so 
po zimskem teoretičnem in praktičnem predavanju o inovacijah izdelali in predstavili 
naslednje inovacije: 
 

- Avtomatski pokazatelj pošte – APP 
- Izboljšana magnetna metla 
- Avtomatski polirni stroj za čiščenje tal 

 
Zaključna prireditev bo v mesecu maju. 
Že sedaj pa lahko napovem, da bomo pridobili orodje LEGO Mindstrom (robotika in 
senzorji). Z to »igračo« se bodo naši najmljaši preizušali in spoznavali delovanje senzorjev, 
koračnih motorjev in izdelali pravega robota. Tečaj bo potekal 2 x mesečno in bo za člane 
SKEI mladi brezplačen, saj so oni naša prihodnost. 
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Popri: predstavitev inovativnih idej, Primorski tehnološki park 
                                      
 SKEI seniorji: 
Člani so poravnali letno članarino in tako lahko tudi uradno rečemo, da aktiv SKEI Seniorju 
v REO Posočje obstaja in deluje. 
 
SKEI Komisija za šport 
Izbrana je ekipa, ki nas bo zastopala na Letnih športnih igrah SKEI Slovenija. Ekipa je 
sestavljena iz zaposlenih iz Letrike, Gostola, AET, Polidenta ter Metalflexa. V prihodnje si 
želimo še več članov iz Zgornjega Posočja.  
 
SKEI Komisija za varnost in zdravje pri delu 
Čeprav bi se moral projekt Revizije ocene tveganja v podjetjih končati že konec prejšnjega 
leta, te aktivnosti v podjetjih ne potekajo tako hitro. Letrika je revizijo že izvedla. V 
podjetju Gostol Gopan se o tem dogovarjajo z zunajnim izvalacem, ostala podjetja pa še 
kar čakajo in se obnašajo kot da to ni njihova naloga. V primeru nesreča se bo takšno 
pomanjkanje aktivnosti zelo poznalo. V podjetju Gostol TST revizije nočejo izvesti in bodo 
zaradi tega postavljeni na Črno listo delodajalcev. 
Zaradi krize se pojavlja več psihosocialnih težav. Bodimo pozorni na zdravstvene 
spremembe in poskušajmo živeti čimbolj umirjeno. Če se zdravstveno stanje dolgo časa ne 
izboljša obiščimo zdravnika. 
 
 
Zapisal: 
Vojko Fon 
sekretar REO SKEI Posočje 


