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1.  letn ik,  3 .  š tevi lka  

sindikat v praksi – novice iz SKEI Posočje 

V maju smo s pomočjo predsednikov in 
zaupnikov iz sindikalnih podružnic 
sodelovali pri zbiranju podpisov za 
izločitev dodatkov iz minimalne plače, 
akciji, ki jo vodi ZSSS, katere namen  je 
da se poveča plače tistih delavcev, ki 
prejemajo najnižje oz. minimalne 
plače. To se lahko doseže z izločanjem 
dodatkov za nedeljsko in nočno delo ter 
delo na praznike ali pa z spremembo 
obdavčitve minimalnih plač. Zakaj vlada 
in delodajalci vztrajajo na temo, da ne 
dovolijo izločanje predlaganih dodatkov 
ni jasno, saj bi s tem samo 5000 
delavcev v Sloveniji prejeli višje plače, 
nam ni jasno. 

Stanje v Posočju je takšno, da imajo 
dodatek za nedeljsko in nočno delo 
izvzete že vsa podjetja, katera pa ravno 
tako prejemajo minimalno plačo plus ta 
dva izločena dodatka. A vseeno smo bili 
solidarni z drugimi in zbrali preko 1100 
podpisov za podporo tistim delavcem, ki 
bodo, ko bodo ti dodatki izločeni iz 
sistema minimalne plače. 

Novice iz SKEI Posočje 

Vprašanje iz podjetja 

Zaupajte nam vaša vprašanja na katere 
ne najdete odgovorov. Za vas smo tu da 
vam pomagamo. Ni nujno, da je 
vprašanje prav iz delovno pravne 
zakonodaje ali odpravljanje 
nepravilnosti, ki se dogajajo. 

Če bomo pripravljeni deliti in 
spregovoriti bomo lažje in bolje živeli. 
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Sekretar ReO SKEI Posočja sem 
pripravil predavanja za vse 3 nove KP 
dejavnosti. Novosti bom predstavil po 
podjetjih na zborih delavcev.  

 

V Posočju smo pričeli z akcijo 
Pridobivanja novih članov. Namen 
akcije je  

Vse to bomo izvedli s pomočjo 
predsednikov in sindikalnih zaupnikov 
v podjetjih, kjer deluje podružnica 
sindikata SKEI. Tudi pri vas zato vas 
že tu prosim, da jim pomagate pri  

Ker se bliža čas za izplačilo regresa 
za letni dopust so vsa podjetja 
predlagala vodstvu, da se izplača 
najvišji možni regres. V nekaterih 
podjetjih je to možno storiti v drugih 
ne.  

Lep pozdrav 

Vojko FON, sekretar ReO SKEI 
Posočje 

 

Glas i lo  S indikata  SKEI  Pos očje  

za vas  piše:  Vojko FON  

Prihajajoči 
dogodki 

 20.6. – športne igre 
SKEI, Ptuj 

 Vsako sredo od 
15h-17h – dobimo 
se na železniški 

 

 



 

Letošnje športne igre SKEI bodo pri 
naših kolegih na Ptuju. 

Tekmovanje sindikalnih ekip v odbojki, 
nogometu, namiznem tenisu, pikadu, 
metu kamenja ter vlečenju vrbi bo leto 
prvič dodan POHOD na Ptujsko goro. 

Iz REO Skei Posočje bo odšel avtobus, ki 
ga najame regija. Strošek sindikalnih 
podružnic je 19 evrov na vsakega 
sodelujočega. 

ŠPORTNE IGRE SKEI 

Z predsednikom SP Metalflex Marko 
Rušičem sva obiskala izpostavo SP 
Metalflex na Pečinah, kjer sva zbranim 
predstavila novo KP elektroindustrije ter 
odgovarjala na njihova vprašanja v 
povezavi z sindikalnim delom. 

 

Tema je nanesla tudi na obveščanje 
sindikata na oddaljenih lokacijah. 
Povedano jim je bilo da sindikat Skei 
izdaja vsakodnevne E-novice skei v 
kateri piša marsikaj koristnega. Zato bi 
bilo dobro, da v takšnih sindikalnih 
podružnicah poskrbijo, da bo vsaj en 
izmed zaposlenih imel elektronski 
naslov na katerega mu bomo lahko 
pošiljali sindikalna obvestila. To smo se 
dogovorili tudi za celotno SP Metalflex, 
kjer je predsednik zbral že veliko e-
naslovov svojih članov. Obveščanje bo 
na ta način potekalo hitreje in bo zato 
tudi bolj učinkovito. 

 

Tema sestanka je bila nova KP 
elektroindustrije, kamor spada tudi 
Metalflex. Ker v podjetju še nimajo 
svoje podjetniške kolektivne pogodbe so 
člani IO sindikalne podružnice na 
zadnjem sestanku sklenili, da 
predlagajo podjetju pogajanja za podpis 
Podjetniške kolektivne pogodbe  -PKP 
Metalflex. 

 

Z PKP se razmere v podjetju sprejema 
dvostransko saj PKP podpišeta oba 
partnerja delodajalec in sindikat. Z 
splošnimi akti, ki jih delodajalec da 

Izobraževanje: Kolektivna pogodba 
elektroindustrije 

»Dobimo se na 

železniški: vsako 

sredo med 15h in 

17h za člane 

sindikata SKEI«.  

Imate tudi vi 

vprašanje na 

katerega ne najdete 

pravega odgovora.  

Zaupajte nam ga. 

Vprašajte na: 

skei.posocje@siol.net   

Stran 2 od 8 sindikalno glasilo 

Po tekmovanju sledi zabava. 

 
Vpis do 10.6 pri vašem sindikalnem 
zaupniku oz. Iztoku Maražu, 
predsedniku Komisije za šport naše 

regije 

sindikatu v podjetju samo v mnenje in 
do tega mnenja sindikata ni obvezen 
upoštevati, pa enostransko. 

 

PKP je že v fazi izdelave na ReO SKEI 
Posočje in bo kmalu predstavljena 
delodajalcem. 

 

 

 

ITW Metalflex: Pečine 

 

sindikat v praksi 



 

 

 

 

 

 

Stran 3 od 8 sindikalno glasilo sindikat v praksi 

Dodatno nezgodno zavarovanje imamo sklenjeno 
skoraj vsi preko podjetja kjer smo zaposleni. Tudi 
pri vas. Če ste zavarovani dodatno (za večjo 
pokojnino pri SKUPNI) ste od sedaj naprej tudi 
življenjsko in nezgodno zavarovani: BREZPLAČNO. 

V ReO Posočje je takšno podjetje sigurno Mahle 
Letrika, za ostale pa ne vem. Lahko pa mi 
sporočite, da bom vedel kako ukrepati, ko pride do 
kakšnega primera.   

Iz Skupne pokojninske družbi, pri kateri imamo 
sklenjeno kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje, so nas obvestili, da smo vsi, ki pri njih 
tekoče varčujemo za dodatno pokojnino, z aprilom 
2015 tudi brezplačno nezgodno zavarovani za primer 
smrti in trajne izgube splošne delovne sposobnosti. 
Zavarovalna vsota je enaka stanju sredstev na 

Info: SKUPNA zavarovalnica dodala nezgodno zavarovanje ZA VSE 

osebnem pokojninskem računu posameznika vendar 
ne več kot 15.000 evrov za invalidnost oz. 7.500 evrov 
za smrt in ne manj kot 1.000 evrov za invalidnost oz. 
500 evrov za smrt.  
Pisno bomo s strani Skupne pokojninske družbe o 
sklenjenem zavarovanju obveščeni v prihodnjih 
mesecih, osnovne informacije o nezgodnem 
zavarovanju so predstavljene v priloženi brošuri, 
podrobneje pa na njihovi spletni strani, do katere 
dostopate preko te povezave.  
V primeru, da potrebujete kakršnekoli dodatne 
informacije vam bodo z veseljem pomagali na 
telefonski številki 080 80 87, vaša vprašanja pa jim 
lahko pošljete tudi na info@skupna.si  

Na regiji Posočje pripravljamo večjo akcijo 
promoviranja podpisa vseh 3 panožnih kolektivnih 
pogodb, ki jih je pravkar podpisal sindikat SKEI. 

To promocijsko izobraževalno akcijo bomo izkoristili 
tudi za predstavitev ugodnosti POPUSTOV, ki jih 
nudimo z našimi partnerji, kateri sodelujejo v 
sistemu Kartica Ugodnosti ZSSS. 

Ob tej priliki bomo tudi izdali zloženko, na kateri 
bomo predstavili vse nove pristopnike h Kartici 
ugodnosti. 

Potrebujemo pa nova podjetja, katera bi nudila 
popust, zato se obračam na vas. 

Ker bi rad, da bi bili naši člani sindikata SKEI 
deležni čim širšega nabora ugodnosti pri podjetjih 
vas sprašujem: 

 -          Ali poznate kakšno podjetje, ki bi bilo 
pripravljeno priznati članom sindikata določen 
popust na njihove storitve ali izdelke? 

Skupaj poiščimo popuste za nas 

-          Ali mi lahko že vi sami uredite podpis pristopne 
pogodbe , ki je v podjetju? 

-          Ali pa mi svetujete, katero podjetje naj 
pokličem (kontakt)? 

-          Lahko pa že vi navežete stike in jaz samo 
dokončam zadevo z podpisom pogodbe? 

Prosim če me pokličete na 041 954784. Poslal vam bom 
obrazec s katerim lahko podpišete novega ponudnika 
popustov v Kartici ugodnosti ZSSS. 

 

  

   

 

 

Namen glasila je, da ciljnemu občinstvu poda ustrezne 
informacije. Šolsko glasilo je odličen način za 
navezovanje dobrih odnosov s starši. 

Najprej izberite kratek naslov za glasilo — na primer 
"Šolske novice" ali »Spet v šoli«. Ko izbirate naslov, 
premislite tudi o temi glasila. Kakšno sporočilo želite 
posredovati staršem in družinam? 

Naslednje, kar morate ugotoviti, je, koliko časa in 
denarja lahko porabite za to glasilo. Ta faktorja vam 
pomagata določiti dolžino glasila in pogostost 
objavljanja. 

Telo glasila naj bo namenjeno obveščanju staršev o 
največjih dosežkih in dogodkih v razredu ter o šolskih 
novicah.  

 
 

preverim ● pristopim ● spremenim ● priporočam ●   

http://www.skupna.si/nezgodno_zavarovanje.aspx
mailto:info@skupna.si


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Etui.org (Evropski sindikalni inštitut) 
ponuja brezplačen on-line tečaj 
angleščine. 

Prijave na enem od 2 spodnjih 
povezav: 

http://www.etuienglishonline.eu/log

in/index.php 

12. junij: Delovni čas, Ljubljana 

 

18.junij: Organiziranje in včlanjevanja 
delavcev v sindikat, Ljubljana 

 

10. september, Nova Gorica – Kolektivne 
pogodbe        

 

Naslednje izobraževanje ZSSS 

Brezplačen tečaj angleščine  - BREZPLAČNO 
 

SKEI Regijska 

organizacija Posočje 

Kolodvorska 8 2 

5000 Nova Gorica 

Gsm: 

041 954 784 

E-pošta: 

skei.posocje@siol.net 

 

Najdete nas lahko v 
spletu! 

http://skei.si/regijske_or
ganizacije_skei/reo_skei

_posocje/ 

Skupaj! 

26. november, Nova Gorica – Pogodba 
o zaposlitvi        

 

Prijave na mail ali pri vašem 
sindikalnem zaupniku:  

skei.posocje@siol.net 

http://www.etuienglishonline.eu/cou
rse/view.php?id=2 

Prijavite se za brezplačno 
izobraževanje v trajanju5 mesecev, 
od 15.5.2015 - 30.9.2015. 
 

http://www.etuienglishonline.eu/login/index.php
http://www.etuienglishonline.eu/login/index.php
mailto:skei.posocje@siol.net
http://www.etuienglishonline.eu/course/view.php?id=2
http://www.etuienglishonline.eu/course/view.php?id=2


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povejmo sliki: 
 

Poročila držav 

Ker vem, da vas bo zanimalo kakšno je stanje sindikalnih 
aktivnosti v teh državah sem v naše sindikalno glasilo 
pripel tudi poročilo našega sekretarja za Kolektivne 
pogodbe Bogdana Ivanoviča, ki je član Dunajske 
memurandomske skupine in se je nedavno udeležil 
sestanka v Srbiji. 

 

 

Češka 

Imajo novo vodstvo sindikata (predsednik Jaroslav Souček). 
Leta 2017 imajo redni kongres, na katerem 2 sedanja 
podpredsednika več ne bosta kandidirala. Problem je v 
ŠKODI – 1 urna stavka 16.4.2015, ker niso dosegli povišanja 
plač kljub izrednemu dobičku. Pri plačah imajo problem, 
ker delodajalec noče izplačevati dodatnih premij za 
uspešnost. V sindikalnem dialogu so sindikati dostikrat 
neučakani, ker želijo hitrejše odločitve. Pripravlja se nov 
zakon o delovnih razmerjih. Imajo 10 regijskih organizacij 
in 329 podpisanih podjetniških KP za povišanje plač 
(približno polovica podjetij pa plač ni povišala). V ŠKODI je 
na primer od okoli 4.000 zaposlenih ostalo le okoli 600 
članov sindikata. Skupaj imajo v Češki 28% sindikalno 
organiziranost. 

 
 
Nemčija 

Politično in gospodarsko stanje je stabilno. Tudi sindikati 
dobro sodelujejo s kanclerko. 45 let zavarovalne dobe in 
64 let starosti je pogoj za predčasno upokojitev. Zaradi 
nizkega pokritja delavcev s kolektivnimi pogodbami so 
morali sprejeti zakon o minimalni plači z 8,5€ na uro. Cilj 
KP je omejiti agencijsko delo na največ 18 mesecev. Vsaj 
30% žensk mora biti v nadzornih svetih. Trenutno je visoka 
industrijska rast v kovinski in elektroindustriji, zlasti v 
avtomobilski industriji. Od leta 2010 dalje je rast članstva 
v IGM (manjše zmanjšanje v letu 2014).  

 
 

 

 
 

 

 

Avstrija 

Gospodarstvo je stabilno. Ker je visoka pokritost 
zaposlenih s KP, so sindikati proti določanju minimalne 
plače z zakonom, ker se bojijo, da bi bila nižja od 
KPD. Povprečna starost ob odhodu v upokojitev je 
trenutno 60,1 leto. Obstojijo modeli delne upokojitve 
kot priprave na upokojitev. Pripravljajo reformo davka 
na dohodnino, da bi »ostalo več neto plače«. Predpisi 
omogočajo boj proti socialnemu dampingu, vključno z 
močnimi kontrolnimi organi (finančna policija, 
zavarovalnice, inšpekcije) 

 

 

 

Madžarska 

6 ministrov je dobilo kazen, ker so nepravilno trošili 
javne finance. FIDES ostaja vodilna stranka, okrepila 
pa se je desna radikalna stranka. V gospodarstvu je 
nekaj pozitivnih trendov. Zlasti v avtomobilski 
industriji so pozitivni rezultati. Od 10 mio prebivalcev 
je 4,2 mio aktivnih (skupaj z javnimi deki in 
zaposlenimi v tujini). Gospodarska rast je 3%, kar je 
omogočilo, da se je povečala minimalna plača. V letu 
2014 ni bilo inflacije, tudi letos je ne pričakujejo. 
Imajo 220 sindikalnih podružnic v podjetjih, od tega 
44 v avtomobilski industriji. 

 

Slovaška 

Čez 1 leto bodo imeli volitve. KOVO želi, da bi socialni 
demokrati še ostali na oblasti. Agencijski delavci so se 
izenačili z ostalimi. Če agencija ne izplača 
agencijskemu delavcu plače, ki dela pri uporabniku, 
mu jo mora izplačati uporabnik. Po 4. delu pri 
uporabniku mora uporabnik zaposliti agencijskega 
delavca. Minimalna plače se je zaradi nizkosti 
povečala za 5%. Dualni poklicni izobraževalni proces je 
povzet po nemškem in avstrijskem sistemu, vendar je 
do leta 2025 še možno prehodno obdobje izbire 1 
izmed 2 modelov. Samo dejavnost prometa ima KPD, 
za vse ostalo so pogajanja na podjetniškem nivoju. 
Poslujejo tudi podjetja, ki že 3 leta niso plačala 
prispevkov delavcem za socialno varnost. Dobiti 
podporo članov za industrijski boj je zelo težko, bile 
so demonstracije z udeležbo 2.500 oseb. Iz pogajana 
rast plač na podjetniškem nivoju je med 2 in 2,4%, 
kjer pa običajno sindikat nastopa do delodajalca v 
pogajanjih kot »berač«, ki nekaj prosi, brez 
kalkulacijskih elementov. 

 

SKEI je član Dunajske memurandumske skupine 
 



 

 
 

 
 

preverim ● pristopim ● spremenim ● priporočam ●   



 
 

 
 

 
 

preverim ● pristopim ● spremenim ● priporočam ●   


