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SKEI Posočje – poročilo o delu za leto 2019 

 

 

Delovanje REO SKEI Posočje: 

 

V letu 2019 smo na regiji Posočje imeli 5 rednih sej. Na sestankih sodelujejo vsi predsedniki iz podjetjih 

kateri imajo še notranje predsednike sindikalnih podružnic. Na žalost pa v nekaterih manjših podjetjih ni moč 

dobiti več notranjih predsednikov. Tako sem moral sam kot sekretar regije prevzeti vodenje sindikalnih 

podružnic v podjetjih Gostol Gopan, Gostol TST in Polident. V teh podjetjih potekajo aktivnosti da bi dobili 

notranje predsednike na naslednjih volitvah, ki bodo naslednje leto. Eno podjetje RUT Most na Soči je šlo v 

lanskem letu v likvidacijo. Pri sami likvidaciji je bil obveščen in je v postopku zapiranja podjetja sodeloval tudi  

sindikat Skei Posočje. Predlagali smo kriterije s katerimi so bili zadovoljni tudi delavci v podjetju, tako da so 

dobili v samem postopku zapiranja veliko več. Prav tako smo z dobrimi postopki pred zapiranjem večino ljudi 

zaposlili v šempetrskem Mahle. Kjer so postali oz. ostali člani sindikata Skei. 

 

Regija Posočje:   

V letu 2019 so vsa podjetja v Posočju nadaljevala z rastjo povpraševanja po njihovih izdelkih in novih 

zaposlovanj. Prav tako se je zelo povečala rast števila članov, čeprav ne tako zelo kot v letu 2018. Veliko 

novih članov je med novo zaposlenimi – predvsem mladimi tako da nam za obstoj sindikalizma v podjetjih ni 

za skrbeti. Slabost je predvsem v tem da sindikaliziranost raste predvsem tam kjer imamo notranje 

predsednike. Kjer sem sam zunanji predsednik, klub naporom se sindikaliziranost ni povečal. To kaže 

predvsem na to da najbrž zaposleni bolje sprejemajo notranjega predsednika kot zunanjega. Zunanji 

predsednik je dober za komunikacijo z vodstvom ni pa magnet za pridobivanje novih članov. Že sedaj smo 

začeli z spodbujanjem zaposlenih da na letošnji volitvah izvolijo notranjega predsednika.  

Temu je sledilo tudi veliko povpraševanje po novih delavcih katere pa je zelo težko dobiti. Podjetja iščejo 

nove delavce v tujini z nastopi na raznih zaposlitvenih sejmih. Skoraj v vseh podjetjih so tako zaposlili več 

tujih delavcev.   

 

Vedno spodbujamo članstvo naj bo aktivno v podjetju, naj sprašuje in zahteva, naj informira in pokliče 

odgovorne v sindikatu v kolikor imajo kakšen problem Sam kot sekretar regije Posočje vidim, da je dobro 

delovanje sindikata v podjetju odvisno predvsem od tega koliko se v podjetju dogaja na sindikalnem 

področju. Ali so zaposleni aktivni ali ne. In povem vam - bolj kot so člani sindikata aktivni, več imajo, večje 

pravice, večji regres, manj mobinga…in tudi več članov.    

 

Aktivni smo bili na vseh področjih in aktivnosti katere smo izvajali skupaj z central Skei. Tako pri agencijskem 

delu kot pri kontroli vseh ostalih nepravilnostih, katere se lahko dogajajo v podjetjih. 
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V letu 2019 se je IO Skei Posočje sestal na 5 sejah. Sekretar pa je bil redno teflonsko v stiku z vsemi 

predsedniki ter se udeleževal sestankov v podjetjih kjer so ga na seje povabili. Prav tako je sekretar 

dosegljiv za vse člane sindikata Skei za telefonsko svetovanje in reševanje nastalih situacij v podjetju. 

 

V letu 2019 smo posvetili veliko časa in aktivnosti informiranju članov in podjetji pri uvedbi zakona o izločitvi 

dodatkov iz minimalne plače.  

 

Skei e-izobraževanje 

E izobraževanja Skei je končal  1  kandidata iz Mahle. Pridobljeno znanje jim bo koristilo pri njihovim delu. E-

izobraževanja Skei za leto 2019 obiskujeta 2 kandidata iz Posočje. Predsednica Livarne Komen in 

predsednik Mahle Bovec. Stroške izobraževanja poravna Skei Posočje ker se zaveda kako pomembno je da 

predsedniki iz podružnic pridobijo vrhunsko znanje ki ga nudi izobraževanje. Pri samem delu, pisanju 

seminarskih nalog sem jim vedno na voljo. Tako je iz Posočja končalo e-izobraževanje že večina sindikalnih 

predsednikov in bo za naslednje izobraževanja potrebno dobiti model da se ga bodo lahko udeležili tudi 

ostali zaupniki oz. člani sindikata Skei. 

V septembru smo se udeležili izobraževanja na otoku Krk skupaj z Gorenjsko in Zasavjem. Udeleženci so bili 

predsedniki sindikalnih podružnic. 
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Poročilo iz  sindikalnih podružnic: 

V podjetju Polident sem sam zunanji predsednik. Podatke o dogajanju v podjetju dobim sprotoma od članov 

tako da lahko ukrepam ko oz. če se pojavi kakšna nepravilnost. Delavci so na minimalnih plačah a so z 

delom #zadovoljni# ker lahko delajo predvsem v enoizmenskem, dopoldanskem delu.  

 

 

V Metalfelx Tolmin se vodstvo SP zelo aktivno saj izvajajo vse predpisane aktivnosti v podjetju. Socialni 

dialog teče čeprav je velikokrat uspeh odvisen od vodstva. Z stavko ki je bila pred dvema letoma so si 

zagotovilo vsakoletno avtomatsko povečanje plač. Podjetje je pripravilo novo sistemizacijo delovnih mest pri 

tem upoštevalo tudi predloge sindikata o večji možnosti horizontalnega napredovanja, ki pa je z novim 

povečanjem minimalne plače bil povožen, saj je višina minimalne plače bila višja od osnovnega razreda 

plačila za najnižja delovna mesta.  Člani se udeležujejo vseh sindikalnih izobraževanj.  

 

V Tik Kobarid  se nadaljujejo redni mesečni sestanki z direktorico in sindikatom v podjetju. Ustanovili smo 

komisijo za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. V podjetju največ opozarjamo na ureditev 

odnosov med zaposlenimi in vodstvom v podjetju. 

 

 



 4 

 

Letrika Šempeter: 

SP je lahko vzorčni model za delovanje sindikalne podružnice. Redno, strukturirano in uspešno se izvajajo 

članski sestanki, sestanki IO, udeležba na športnih igrah, aktivnosti v komisijah Skei in skupne aktivnosti z 

Svetom delavcem v podjetju. Skupaj z sindikatom in SD smo organizirali izlet v Paloma Sladkogorska, kjer 

smo tudi podarili ure sindikalnim zaupnikom in članom ki odidejo v pokoj (v Skei Seniorji Posočje). 
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Livarna Gorica: 

V LI-GO delujejo še vedno 2 agenciji za posredovanje dela. V eni agenciji Teti Testen d.o.o imamo tudi aktiv 

članov sindikata Skei saj so delavci prepoznali da lahko z pomočjo sindikata dosežejo več oz. sploh kaj. 

Vsekakor so dosežki vidni. Nismo pa še na koncu poti. Predsednica SP Livarna Gorica deluje v Komisije za 

enaka možnosti pri Skei Slovenije in se redno udeležuje sestankov ter podaja predloga in pripombe. 

 

Intra lighting: 

Za SP Intra Lighting se je pripravil predlog Podjetniške kolektivne pogodbe. Iz podjetja se je en član udeležil 

E-Šole Skei. 

 

Mahle Letrika Bovec 

Podjetje normalno deluje in se razvija. Pogrešamo več skupnih aktivnosti in udeležb na športnih srečanjih. 

 

AET Tolmin 

Podjetje normalno deluje in se razvija. Pogrešamo več skupnih aktivnosti in udeležb na športnih srečanjih. 

 

Gostol Gopan in Gostol Goin 

V podjetju Gostol Gopan se je zamenjal pred leti  lastnik podjetja. Od takrat podjetje beleži nenehno rast in 

povpraševanje po novih delavcih, katerih pa ne morejo ravno dobiti, zaradi prenizkih plač v podjetju. Podjetje 

klub temu da jim je bilo predlagano še ni začelo z pogajanjem za novo podjetniško kolektivno pogodbo. Še 

vedno veljajo pravilniki, ki pa so v nekaterih delih zastareli in njihovi prijemi niso pravi.  

Zamenjal se je tudi sindikalni predsednik, kjer sedaj sam opravljam funkcijo zunanjega sindikalnega 

predsednika. Takšno delovanje je iz vidika dobrega delovanja precej problematično saj sem odvisen od 

dobre volje zaposlenih, kateri mi sporočajo notranje informacije na podlagi katerih lahko ukrepam. 
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Livarna Mahle Komen 

Pri delovanju sindikata Livarna Komen poteka enoletno poskusno obdobje za delo z člani v tej sindikalni 

podružnici. Predsednica, SD in člani so aktivni in se udeležujejo vseh sestankov, izobraževanj in E-

izobraževanj Skei. 

 

 

Izobraževanje: 

Predsedniki, zaupniki in člani se dodatno udeležujejo izobraževanj ZSSS v Ljubljani, predavanj v organizaciji 

ZSSS ki se odvijajo v Posočju. V Posočju so bila izvedena 3 izobraževanja. Prav tako smo se predsedniki 

udeležili večdnevnega seminarja z ReO Gorenjska na otoku Krk. Vse oblike izobraževanja; od predavanj v 

organizaciji zveze pa do pisnih izobraževanj oz. informacij, ki nam jih pošilja sekretar Bogdan Ivanovič 

koristijo vsem članom sindikata (in meni) pri svojem nadaljnjem delu. Prav tako se polni Baza znanja o vseh 

pravnih postopkih ki se spotoma obravnava med sekretarji.  

Z ZSSS in Ljudsko univerzo smo vzpostavili delovanje Regijske mreže v Posočju z namenom spodbujanja 

izobraževanja v podjetjih. Naši člani so se redno številčno udeleževali vseh izvedenih izobraževanj na 

Ljudski univerzi v domeni projekta Za krepitev socialnega dialoga. Prav tako sem sam med delodajalci in 

delavci spodbujal izobraževanja zaposlenih na brezplačnih programih ki jih organizirata Ljudska univerza in 

Tehniški šolski center Nova Gorica. Npr Program Munera za katerega sem tudi pripravil in je bil potrjen 

Sindikalni program.  
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Delovanje komisij SKEI v Posočju: 

 

SKEI mladi: 

Komisija Skei mladi deluje predvsem v podjetju Mahle Letrika. V drugih podjetjih teoretično niti ni možno 

ustanoviti Aktiva mladih saj je starostna struktura v podjetju previsoka.  

 

SKEI Komisija za šport 

Član Komisija za šport oz. njen član iz regije Posočje so zelo aktivni in skupaj z Komisijo pripravlja vsa 

športna srečanja Skei. Iz regije Posočje standardno sodelujemo na zimskih športnih igrah in na letnih 

športnih igrah. Pogrešamo predvsem da bi se za odhod na športne igre odločilo več oz. vse sindikalne 

podružnice. Že na dveh zimskih športnih igrah smo sodelovali z okrepljeno ekipo Skei seniorji. 

Izvedli smo Letne športne igre Skei v Šempetru pri Gorici, ki so se pokazale kot odličen način za 

pridobivanje novih članov. 

V letu 2019 smo za člane sindikata Skei Posočje pridobili  znižane cene kart za smučanje na Kaninu in Sela 

Nevea. 

 

Komisija z varno in zdravo delo: 

Predstavnik Komisije za varno in zdravo delo se redno udeležuje sestankov komisije in je vedno na voljo za 

pomoč tudi drugim predsednikom v podjetjih v Posočju z nasveti iz VZD.  

 

Komisija za enake možnosti: 

Predstavnico v komisiji Mirjana Jevtić iz Livarne Gorica se redno udeležuje sestankov ter prenaša 

informacije na regijo. 

 

Skei Seniorji 

 

Skupina Skei Seniorjev je sicer vedno večja a še vedno se srečujejo uradno samo enkrat na leto. Se pa je 

ekipa udeležila zimskih športnih iger, kjer se je pokazalo da se zaposleni tudi po odhodu v pokoj radi 

srečujejo in podružijo med sabo. Ker so bili vsi dolgoletni člani je vredno vztrajati da se sčasoma oblikuje 

dobra ekipa Skei seniorjev Posočje.  
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V juliju 2019 smo odprli prvo referenčno točko za preprečevanja nasilja na delovnem mestu v Sloveniji. 

Točka je zaživela. Klici prihajajo iz cele Slovenije 

 

Nekaj namigov za vsakega člana. Bodi vedno seznanjen z delom in ugodnostmi, ki ti jih zagotavlja matični 

sindikat  Skei ter posredno preko ZSSS. Ne pozabi da je Skei edini sindikat, ki obvešča svoje člane preko E-

novic Skei. Če jih ne dobivaš se nanje naroči. O doseženem deli pozitivne misli z sodelavci → ne kritiziraj, 

raje bodi aktiven. Zavedaj se pomena sindikata. In nikoli ne pozabiti da smo samo mi zaslužni za vse 

spremembe v Sloveniji na področju delovno pravne zakonodaja. V letu 2019 smo se tako veliko časa 

ukvarjali z izločitvijo dodatkov iz minimalne plače. Prej pa seveda z sprejemom zakona, ki je to predpisal. 

Brez naše aktivnosti (Vseh članov sindikata) ne bi bil zakon sprejet in uveden.  

 

Vojko FON, sekretar ReO SKEI Posočje 


