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Kot vsi veliki smo tudi mi v 

sindikatu Skei naše dosedanje delo 

ter načrte za prihodnost kronali z 

VII. Kongresom Skei Slovenije, ki je 

bil 15.6 na Brdu pri Kranju, kjer 

smo izvolili novo vodstvo sindikata 

Skei, ter pričakovano, z absolutno 

podporo, naši predsednici Lidiji 

Jerkič, podelili nov mandat. Preko 

100 delegatov, domačih in tujih 

gostov je ob udarnih ritmih skupine 

Dstroj izvolilo še nove 

podpredsednike sindikata Skei, nov 

izvršni in republiški odbor. Iz naše 

regije je kot član IO ponovno 

izvoljen Dejan Sirk, član ReO pa je 

bil izvoljen Marko Rušič iz podjetja 

Metalflex Tolmin. 

Na kongresu so bile sprejete tudi 3 

resolucije Skei, ki hkrati pomenijo 

tudi usmeritev za nadaljnjo delo 

našega sindikata. Ker se zavedamo 

da smo kot eden redkih, dobro 

organiziranih in z množičnim 

članstvom, sindikatov odgovorni za 

razvoj sindikalizma v Sloveniji naše 

aktivnosti in delo predstavljajo 

okop pred težnjami delodajalcev, ki 

so vedno usmerjene v 

zmanjševanje delavskih pravic  

 

namesto da bi se ukvarjali z 

razvojem podjetja ter 

ustanavljanjem novih podjetji. 

Resolucije Mladi in Skei spodbuja 

mlade k vključevanju v sindikalno 

delo ali pa želji po tem, da se tudi 

mladi zavedajo da bodo morali 

obstoječe pravice oni ohranjati v 

prihodnosti. 

Druga resolucija govori o aktivni 

starosti ki nas čaka ter o 

medgeneracijskem sožitju med 

mladimi ki prihajajo na trg dela in 

starejšimi izkušenimi delavci. 

Tretja resolucija je morda 

najvažnejša saj govori o akcijski in 

mobilizacijski moči sindikata. 

Sindikat Skei je kot velik odgovoren 

za razvoj in obstoj sindikalizma v 

Sloveniji. Skoraj nič se ne zgodi 

brez nas, saj smo kot sindikat kateri 

zastopa delavce v industriji katera  

večino izdelkov se izvozi na tuje 

trge tudi odgovorni za dobro delo 

ki mora biti seveda nagrajeno. 

Vse resolucije lahko preberete na 

www.skei.si 

 



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

 

1. 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.. 

2. 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.  

 

Volitve v sindikalnih podružnicah 
 

Tako kot je sindikat aktiven izven svojega podjetja mora biti (še bolj) aktiven znotraj lastnega podjetja. In 

tako je tudi v podjetjih združenih v Skei Posočje v letošnjem letu prišlo do volitev za nove sindikalne 

zaupnike, kateri so kasneje izvolili novega ali ohranili starega predsednika. Ker so se nekateri sindikalni 

zaupniki zamenjali je najbolj pomembno, da se ti čimprej seznanijo z delovno pravno zakonodajo, da bodo 

uspešno in učinkovito zastopali delavce iz svoje sredine ter aktivno sodelovali pri delu izvršnega odbora 

ter delu komisij, ki jih je sindikat ponekod ustanovil z namenom še boljšega delovanja samega podjetja. 

Delovanje odborov je zelo pomembo saj lahko rečemo, da so ustanovljeni samo v najboljših slovenskih 

podjetji. In lahko zatrdimo, da so tudi zaradi tega lahko postala najboljša. Saj nam ni vseeno v kakšnem 

podjetju delamo. Tako želimo da se vsi novoizvoljeni člani sindikata in sveta delavcev udeležijo 

izobraževanj, ki bodo izvedena v okviru Skei Posočja.  

Prvo takšno izobraževanje bo na temo komunikacije. 

Še raje pa bi slišali vaše predloge. Kaj vam pri vašem sindikalnem delu manjka? Kakšna izobraževanja 

potrebujete? 

 

Vsi člani se lahko oglasite na železniški postaji ob sredah do 17 ure. Seveda po predhodni najavi. Čaka vas 

presenečenje. 

 

 

 

Trenutne aktivnosti sindikata 
gospodarskih družb. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kot najbrž že veste se nekaj 

sindikatov dejavnosti močno nagiba k 

predlogu, da bi v naslednjem 

mandatu naša predsednica Skei Lidija 

Jerkič prevzela vodenje zveze ZSSS. 

Pravzaprav se čakana njeno 

odločitev in pa potem seveda na 

kongres, ki odloča o tem, kdo vodi 

organizacijo. 

Vsi se strinjamo, da potrebuje zveza 

ZSSS osvežitev, ki bo še okrepila moč 

in pomen še vedno najmočnejše 

sindikalne Zveze v Sloveniji. 

Skupna ugotovitev sektarjev ter 

predsednikov regij zadnjega sestanka 

je ta, da je potrebno sindikalizem v 

Sloveniji ohraniti, saj je Zveza vedno 

dobra blagovna znamka, katero jo v 

socialnem dialogu priznavajo 

delodajalske organizacije ter vlada. 

Prav od socialnega dialoga pa so 

odvisna pogajanja o delovno pravni 

zakonodaji. Če pade, kot npr. na  

Hrvaškem bo socialni dialog prisoten 

samo na ravni podjetja. Lahko pa 

zatrdimo, da ni vsaka sindikalna 

podružnica z delodajalcem sposobna 

dobrega izida pogajanj, ker 

delodajalci pač ne bodo na nekatere 

stvari pristali in pika. Kakršnakoli 

slabitev Zveze bi vsekakor škodil tudi 

Skei. 

Potrebujemo močno zvezo ZSSS, kjer 

bodo panožni sindikati povezani 

Spremembe na vrhu? 
med seboj, da se bo članstvo, ki ga 

zastopajo učinkovito in uspešno 

zastopalo na terenu. Ne 

potrebujemo vrtičkarstva. 

Upamo, da takšno razmišljanje o 

nadaljnjem skupnem  delovanju 

podpirajo vsi  panožnih sindikatov. 

Da bo tudi naša predsednica Lidija, 

videla da obstaja »luč na koncu 

tunela«, in da bo imela podporo kot 

do sedaj. Morda pa bo prišel tudi 

čas za združevanje sindikatov in 

celo Konfederacij. 

Sicer  jo pač ne damo, saj se je Lidija 

oblikovala v Skei. Vsekakor pa 

razvoj dogodkov ne more iti  na 

račun slabljenja Skei, vsak tak 

poskus pa je že naprej obsojen na 

propad. 

SKEI bo pri dogajanju aktivno 

sodeloval, je pa seveda še kar nekaj 

časa, saj je kongres ZSSS, ki bo 

sprejel dokončno odločitev na 

volitvah, oktobra 2017. 

 

P.S.:Spremljajte nas tudi na 

facebooku profilu: SKEI 

POSOČJE 

 
Ne višja dodana vrednost, ne 
večji družbeni proizvod, ne 
večja produktivnost - naš cilj je 
kakovostno življenje celotne 
družbe in vseh delavk in 
delavcev, ne le premožnih 
posameznikov. 
 
Lidija Jerkič 
Predsednica SKEI Slovenije 

 
 
 

https://www.facebook.com/avtofinance


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagradna igra 

Tokrat bomo nagradili najboljšo počitniško fotografijo. Fotografije bo ocenjevala IO Skei 
Posočje. Najboljše tri fotografije bodo nagrajene in objavljene.  
Svoje fotografije lahko pošljete na e-mail: skei.posocje@siol.net do 30.9.2016 
 
 
 

 

Delegati VII. Kongresa iz Posočja 

 

Izobraževanje Kako pritegniti mlade v sindikat? 
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