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Dobimo se na železniški: vsako sredo med 15h in 17h za člane sindikata SKEI. 

 

1. Pogajalci Skei se vsako leto pogajajo da so naše 3 Kolektivne pogodbe dejavnosti v koraku z vsemi 

priporočili, ki nam jih nalagajo direktive Evropske skupnosti. Sestavni del pogajanj je tudi usklajevanje 

plač. Letos so k pogajanju pristopili samo delodajalci iz elektroindustrije. Pogajalci iz panog kovinski 

materiali in livarne ter kovinska industrija pogajanja ZAVRAČAJO.  

Zato smo po sklepu IO ter REO Skei začeli z aktivnostmi za podporo našim pogajalskim ekipam. Postavljen 

je rok 15.november do katerega morajo biti vsa pogajanja končano.  

V kolikor ne bodo pogajanja končana do tega datuma bomo … stopnjevali aktivnosti. 

Več o aktivnostih dobite pri vašem sindikalnem zaupniku ter predsedniku podružnice Skei v vašem 

podjetju. Na prvi strani je pismo, ki so ga prijeli direktorji vseh podjetji kjer je ustanovljen sindikat SKEI. 

2. Pogajalske skupine za vse 3 kolektivne pogodbe se na nacionalnem nivoju pogajajo za dopolnitve 

kolektivnih pogodb. V pogajalski skupini za KP elektroindustrije sodeluje tudi Dejan Sirk, predsednik regije 

Skei Posočje.. 

3. Skei skupaj z Migrantsko pisarno pripravlja predlog spremembe zakonodaje, katera bo oNEmogočala da 

nekateri delodajalci ne plačujejo socialnih prispevkov in prispevkov za delovno dobo za svoje zaposlene.  

Ali ste vedeli da: 
Prejemniki socialne pomoči ob dokazilu da so prostovoljci (da opravijo najmanj 24 ur prostovoljnega dela 

letno) prejmejo višjo socialno podporo (cca 75 evrov več).z namenom še boljšega delovanja samega 

podjetja. 

Sedaj veste: 1 

Mora za zdravje in varnost pri delu poskrbeti vsak sam, zato v sindikatu ob vsaki reorganizaciji zahtevamo 

revizijo ocene tveganja. 

Sedaj veste: 2 

Da na Madžarskem, Slovaškem, Češkem in v Romuniji, Bolgariji nimajo več branžnih kolektivnih pogodb 

(kot jih imamo 3 v Skei). Za vsako kolektivno pogodbo se morajo zaposleni izpogajati (če se) v lastnem 

podjetju. 

Sedaj veste: 3 

 

 

 

 

 

 

Trenutne aktivnosti sindikata 
gospodarskih družb. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

K pogajanjih pristopili samo 

delodajalci iz panoge 

elektroindustrija. Delodajalci združenj 

kovinskih materialov in livarn ter iz 

kovinske industrije pa še vedno 

zavlačujejo z pričetkom pogajanj z 

vedno novimi izgovori, kljub rasti v 

letu 2016. 

Tako da vam lahko podamo samo 

informacije iz pogajanj za KPD  

elektroindustrijo. Pogajanja so se 

pričela 20.maja na podlagi podatkov o 

analizi uspešnosti poslovanja podjetji. 

Delodajalci zavračajo povečanje plač z 

obrazložitvi, da smo bili v preteklosti 

preveč uspešni pri povečanju, kar je 

sicer res saj so se plače povečale za 3% 

več kot je zrasla produktivnost. 

Delodajalci pripravljajo definicije in 

merila za spremembo definicije 

osnovne plače, ki naj bi bila vezana na 

doseganje delovne uspešnosti. 

Delodajalce moti dopust za starejše 

delavce in predlagajo 2 dodatna dni 

namesto sedanjih 5 dni. Člen ki govori 

o potovanju na terensko delo v 

Sloveniji še ni sprejet a najbrž bo saj v 

prid temu govori tudi sodba ustavnega 

sodišča.  Sprejet je bil člen, ki govori 

da delavec v podjetju sodeluje pri 

pripravi lastnega izobraževalnega 

načrta. Delodajalci so napadli člen, ki 

govori o pogojih za delovanje sindikata 

ter želijo znižati kvoto za sindikalno 

Informacije iz pogajalskih sestankov za naše 3 
Kolektivne pogodbe dejavnosti. 

izobraževanje za 20%.   

Delodajalci so tudi zahtevali da se 

zmanjšajo vsi dodatki pri plačah 

(nadure, nedeljsko, nočno delo) a so 

od te zahteve odstopili. Pri delu na 

praznični dan odpade dodaten dan 

dopusta ostane pa 100% dodatek pri 

plači za takšno delo. Nekateri členi so 

že iz pogajani nekateri ne. Imamo še 4 

odprte člene nato pa se začnemo 

pogajati o tarifni prilogi. Sindikat ne 

pristaja na sprejem nobenega 

predloga, ki bi zniževal delavski 

standard brez utemeljenega 

ekonomskega razloga.  

Za seji IO Skei Slovenija je bil sprejeli 

sklep da se  »zaradi dobrih rezultatov 

poslovanja in arogance pri pogajanjih, 

zaostrijo aktivnosti proti 

delodajalcem na način,  da se določi 

skrajni rok do katerega se morajo 

pogajanja končati za vse 3 KPD«. Na 

regijah se naredi »program podpore 

pogajalskim ekipam na način, da se 

izvedejo zbori članstva SKEI«. Poiskali 

bomo menja članov ali so zadovoljni z 

takšnim stanjem ali pa smo pripravljeni 

na kaj več. Tudi stavko. Saj se tudi na 

nivoju regij zardi NE-pogajanj na ravni 

panoge tudi v podjetjih ne izvajajo 

pogajanja za podjetniško KP. 

 

Jesen bo pestra. Smo pripravljeni?  

FB:  Skei Posočje 

 
Cilj Skei je, da do rešitev 
pridemo z pogajanji.  
Našim pogajalcem moramo 
vsi člani Skei podati podporo  
saj se pogajajo za nas. 
 
Lidija Jerkič 
predsednica SKEI Slovenije 

 
 
 

https://www.facebook.com/avtofinance


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komisija za šport; pohod na Triglav ter Ribičija 

V soboto 3.9.2016 je Komisija za šport SKEI Slovenije organizirala 9. državno prvenstvo SKEI Slovenije -

 memorial Franca Trbuca v lovu rib s plovcem. Tekmovanje je bilo izvedeno v organizaciji ReO SKEI Pomurje na 

ribniku v Gradišču. Tekmovanja se je udeležilo 55 članov SKEI iz osmih regij SKEI iz celotne Slovenije. 

Ulov je bil soliden, saj je skupna teža vseh ulovljenih rib znašala čez sto kilogramov. Dugi je bil Valter Rusjan iz 

ReO SKEI Posočja, ki je ulovil skupaj 9.850 g rib. V razvrstitvi po ReO SKEI pa je bila prva ReO SKEI Velenje, drugo 

mesto je pripadalo ReO SKEI Posočju, 

Skei Posočje so zastopali. Gregorič  Rudi, Bizjak   Dejan, Troha  Igor, Rusjan  Valter. Spremljevalec: Rupnik  Darijo 

 

Pohod Skei na Triglav 
 

 

Ribičija…osvojeno skupno 2. mesto…čestitamo celotni ekipi 
 

 

 


