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SKEI Posočje – poročilo o delu za leto 2017 
 
 

Delovanje REO SKEI Posočje: 
 
V letu 2017 smo na regiji imeli 5 sej.  

 

 
 
Članstvo:   

Za leto 2017 se pozna da so podjetja iz regije Posočje izšla iz krize, saj se zaposlovanje povečuje. Lahko že 

rečemo, da podjetja ne morejo pridobiti potrebnih kadrov za zagotavljanje nemotenega procesa dela. 

Zaposlovanju v podjetju sledi tudi predstavitev sindikata Skei na uvajalnih seminarjih za novo zaposlene. 

Tako so v naši največji podružnici Mahle Letrika predstavili delovanje sindikata vsakemu novo zaposlenemu 

in na ta način pridobili skoraj 200 novih članov. Isti postopek predstavitve se izvaja še v nekaterih podjetjih (v 

vseh ne saj nam delodajalci tega niso odobrili). Ker ima kar nekaj podjetji iz regije Posočje zelo nizke plače 

je že opaziti da delavci pričenjajo z iskanjem drugih, bolje plačanih služb v sorodnih podjetji. Pri tem jim 

velikokrat pomaga tudi sindikat Skei. Članstvo je o dogajanju v sindikatu dobro obveščeno, saj v vseh 

podružnicah sindikat aktivno deluje, vodi sestanke ter obvešča zaposlene o aktivnostih in novostih. Pozna se 

da je v vsakem podjetju v delovanje sindikata aktivno vključeno več ljudi (zaupniki, člani komisij, udeleženci 

športnih iger, seniorji) tako da je v vsakem podjetju lažje izpeljati določene aktivnosti, saj več ljudi lažje in 

hitreje nekaj doseže. 

Članstvo vedno spodbujamo 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. Tako da vsi ki boste to brali. Bodite aktini in imeli 

boste samo več. 

Vedno pravijo, da se moramo zgledovati po najboljših, njihove aktivnosti in dosežke lahko »prekopiramo« v 

lastna dejanja. Ko pa smo jim enaki, lahko z inovativnostjo postanemo še boljši. 
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Delo na vseh nivoji sindikata SKEI je delo, katero zagotavlja, da se vedno poznajo tudi naši dosežki. Zato je 

za vsako sindikalno podružnico najbolj pomembno, da skuša v svoje okvire uvesti delovanja in aktivnosti, ki 

ga imajo druge uspešne sindikalne podružnice po Sloveniji.  

 

Z letom 2018 se bo ob uveljavi novega Zakona o reprezentativnosti sindikatov ponovno izvajalo preverjanje 

število članov v podjetjih, panogah in sindikalnih centralah. Na ta način se bo zmanjšalo število organizacij, 

ki imajo v svojih vrstah dovolj članov sindikata, da so lahko reprezentativni na nivoju podjetja, panoge… Za  

Skei smo za sedaj reprezentativnih glede na Skei tudi v podjetjih a lahko bo sprejet tudi člen, da mora biti v 

podjetju najmanj 15% članov sindikata da ima sindikalna podružnica pogoje za zastopanje delavcev.  

Zato moramo poskrbeti za stalno včlanjevanje. 
 

 

E-izobraževanje Skei 

E izobraževanja Skei, za pridobitev izobrazbe Sindikalist, se iz regije Posočje udeležujeta 2 predstavnika 

sindikalnih podružnic (eden je iz Letrika Mahle, drugi iz Intra Lighting). Na začetku je bilo prijavljenih 5 

kandidatov a so se odločili, da bodo z izobraževanjem nadaljevali pri naslednjem izobraževanju. Verjamem 

da bo pridobljeno znanje koristilo tako kandidatom ter sindikalnim podružnicam pri njihovim delu. Saj več kot 

veš več lahko poveš, svetuješ in tudi preprečiš morebitno negativno delovanje. 

 

Izobraževanje: 

Na regiji Posočje smo v začetku leta izvedli izobraževanje o javnem nastopanju, katero je zelo pomembno 

pri delovanju sindikalnih predsednikov in zaupnikov. Predsedniki in zaupniki se dodatno udeležujejo 

izobraževanj ZSSS v Ljubljani. 

2 naša kandidata se izobražujeta v E-šoli Skei. 
 

 

Poročilo iz  sindikalnih podružnic: 

Polident: 

V SP Polident se je v letu 2017 zamenjal predsednik sindikalne podružnice. Skupaj so izvedli kar nekaj 

izletov, pozna se da so aktivni in pripravljeni na več. 

 

Letrika Šempeter: 

SP Mahle Letrika Šempeter je SP v kateri sindikat in svet delavcev pomagajo vsem. Je vzorčni primer SP v 

Sloveniji po kateri bi se morale zgledovati vse SP. Je pa tudi res da je za to potrebno večletno delo in pravi 

ljudje na pravem mestu. V letošnjem letu je bil podpisana nov aneks h Podjetniški kolektivni pogodbi ki 

predvideva (kot edini v Sloveniji) da se upoštevajo pri dodatku na delovno dobo tudi leta zaposlitve 

zaposlenih pri prejšnjem delodajalcu. Prav tako so si iz pogajali da se službene poti opravljene med vikendi 

štejejo kot delovni dan. V SP se redno odvijajo vse sindikalne aktivnosti, tako članski sestanki, sestanki IO, 

udeležba na športnih igrah, aktivnosti v komisijah Skei in skupne aktivnosti z Svetom delavcem v podjetju. 

Dobro prakso delovanja bi bilo dobro predstaviti tudi drugim sindikalnim podružnicam po Sloveniji, saj prek 

kot se začne prej se bo kaj doseglo. 
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Metalflex Tolmin in TIK Kobarid: 

V podjetju Metalflex so delodajalci pripravili novo sistemizacijo delovnih mest. In lahko rečem na napačni 

osnovi, saj so porušili vsa razmerja v podjetju. Sindikat v podjetju je seveda dal na takšno sistemizacijo 

negativno mnenje. Ker pa mnenja na začetku niso upoštevali so pričeli zbirati podpise za izvedbo opozorilne 

stavke. Med stavkovnimi zahtevami je bilo tudi povečanje plač v podjetju. Sama stavka je bila izvedena nad 

pričakovanji, saj so se ji pridružili skoraj vsi zaposleni, tudi iz režijskih služb. Po stavki so se predstavniki 

stavkovnega odbora redno srečevali z delodajalcem ter proti koncu leta dosegli povečanje plač za 3 leta, ter 

dogovor o dodatnem povečanju oz. pogajanjih za vsako leto posebej.  

V podjetju TIK je prišlo do spremembe lastništva podjetja. Upamo da bo nov lastnih odkupil delnice 

zaposlenih v podjetju. Ker imajo delavci v tiku večinoma minimalne plače že 25 let so pričeli in zbrali podpise 

za izvedbo opozorilne stavke. Stavka v podjetju Tik nedvomno bo. 

Sindikalna podružnica SKEI Metalflex je dne 18.1.2018 podpisala z predstavniki vodstva podjetja ITW 

Metalflex dogovor o povečanju plač vsem zaposlenim. Tako se bodo plače povečale z 1.1.2018 za 4% ter 

3% v letih 2019 in 2020. V dogovoru je tudi zapisano, da se lahko predstavniki sindikata vsako leto dodatno 

pogajajo za dodatno povečanje v kolikor bo poslovanje podjetja dobro. 

 

Z podpisom tega dogovora so končana stavkovna opravila v podjetju ITW Metalflex, ki so se začela z 

namero podjetja, da spremenijo sistemizacijo delovnih mest v podjetju. Sistemizacija delovnih mest je bil po 

mnenju sindikata narejena na način da so se v podjetju porušila razmerja med delovnimi mest. Ker vodstvo 

podjetja ni upoštevalo pripomb sindikata Skei na podano sistemizacijo smo pričeli z zbiranjem podpisov za 

izvedbo opozorilne stavke v podjetju. 

 

Dne 6.7 smo v podjetju izvedli 2 urno opozorilno stavko katere se je udeležilo večina zaposlenih v podjetju. 

Izvedena opozorilna stavka je izražala nezadovoljstva delavcev pri pripravi nove sistemizacije delovnih mest 

v podjetju, neupoštevanju mnenj delavcev pri samih nepravilnostih v sistemizaciji ter nestrinjanjem z ne-

povečanjem plač v podjetju. K stavkovnim zahtevam smo zaradi dobrega poslovanja podjetja ob hkratnem 

velikem številu minimalnih plač dodali tudi stavkovno zahtevo po povečanju vseh plač v podjetju za 18%. 

 

Na podlagi opozorilne stavke se je vodstvo podjetja odločilo, da se začne redno sestajati z sindikatom z 

namenom usklajevanja sistemizacije delovnih mest ter nameščanja zaposlenih na nova delovna mesta. 

Vodstvo sindikata v podjetju je pred pogajanji pridobilo mnenja in pripombe zaposlenih o neskladnostih pri 

novi sistemizaciji in njih predstavilo vodstvu podjetja. 

 

Ker smo ob izvedbi stavke o tem obvestili vse medije želimo prav tako ob zaključku o tem obvesti javnost. 

Hkrati z tem smo podjetja ITW Metalflex umaknili iz črne liste delodajalcev na internetni strani Skei Slovenije. 

Sindikalna podružnica SKEI Metalflex vsako leto izvede občni zbor članov sindikata SKEI na katerem 

pregledajo delo za nazaj in naredijo plane za nadaljnje delo.  

Sindikalna podružnica skrbi tudi za člane sindikata v podjetju TIK Kobarid. Največji problem v podjetju TIK 

Kobarid so dodatki k minimalni plači, ki jih prejema veliko število zaposlenih. 
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Livarna Gorica: 

V LI-GO delujejo 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. V tej 

agenciji je bila pred novim letom tudi spontana stavka, saj so tudi delavci zaposleni preko zaposlitvene 

agencije želeli enake pravice kot jih imajo v podjetju. In to deloma tudi dosegli. Vsekakor so dosežki vidni. 

Nismo pa še na koncu poti. 

Predsednica SP Livarna Gorica je postala članica Komisije za enaka možnosti pri Skei Slovenije in se redno 

udeležuje sestankov ter podaja predloga in pripombe. 

 

Intra Lighting: 

Podjetje normalno deluje in se razvija ter se udeležuje skupnih aktivnosti in udeležb na športnih srečanjih. Iz 

podjetja smo končno dobili vse pravilnike, kateri veljajo v podjetju. 

 

Poligalant: 

V podjetju Poligalant deluje aktiv članov sindikata Skei. Prepričani smo da bo podjetje uspelo kupiti stroje in 

najeti prostore za delovanje. Sedaj mu gre dobro. Ko pa pridobi še zgoraj omenjeno od stečajne upraviteljice 

prejšnjega podjetja bo vse v najlepšem redu. Poudariti moramo da v kolikor stečajna upraviteljica proda 

stroje drugemu / tujemu kupcu bo občina Miren Kostanjevice ostala brez 30 delovnih mest. Na to vedno 

opozarjamo in upamo da se bo vse lepo izteklo. 
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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 lastnik podjetja. Prihod italijanskega lastnika ter prvi njegovi ukrepi 

(v korist delavcem) so pokazali kaj se ta storiti v podjetju z dobro voljo, dobrim vodenjem in ne neprestanim 

nadzorom delavcev. Podjetje je v pol leta od kar je v lasti italijanskih lastnikov povečalo svoje prihodke za 

20%. Direktor podjetja se je za to zahvalil delavcem, saj ve da so predvsem in tudi oni za to zaslužni.  

 

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.  

 

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. Sodelovali smo tudi v vseh 

aktivnostih, ki jih je Komisija za VZD izvedla za podjetja. Tudi na ta način je stanje v podjetjih Skei boljše, saj 

delovanje podjetja nadzira / izboljšuje / opozarja tudi naša skei Komisija. 
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SKEI Komisija za šport 

Komisija za šport oz. njen član iz regije Posočje je zelo aktiven in skupaj z Komisijo pripravlja vsa športna 

srečanja Skei. Zato smo tudi iz regije Posočje predlagali Komisijo za šport za nagrado ZSSS. Komisija je 

nagrado tudi prejela. 

Iz regije Posočje standardno gremo z 2 avtobusoma na zimske športne igre ter z enim avtobusom na letne 

športne igre. Dobri oz. boljši smo seveda na letnih športnih igrah. Zmagamo pa vedno pri odhodu domov, saj 

smo vedno zadnji. Imamo se najlepše. Pogrešamo predvsem da bi se za odhod na športne igre odločilo več 

oz. vse sindikalne podružnice. Z nami je vedno lepo.  
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Komisija za enake možnosti: 

Imamo novo predstavnico v komisiji katera se redno udeležuje sestankov ter prenaša informacije na regijo. 

 

Skei Seniorji 

 

 

Ugodnosti: 

V letu 2017 smo za člane sindikata Skei Posočje pridobili kar nekaj ugodnosti. Na ta način smo pa le naredili 

razliko med člani in nečlani sindikata, saj lahko naše pridobljene ugodnosti koristijo samo člani. Tudi na ta 

način smo pridobili kar nekaj članov sindikata. Pridobljene ugodnosti člani lahko koristijo pri sledečih 

podjetjih: 

- Pneu Servis, (menjava gum) 
- Polavček (popust v največjem nakupovalnem središču za sadje in zelenjavo na Goriškem) 
- Hiša rekreacije (fitnes klub) 
- Ok Coral (picerija) 
- Sončni Kanin (zelo ugoden popust, brez čakalnih vrst za smučanje na smučišču Kanin) 
- RWE (električna energija) 
- Telemach in Telekom 
- AMD Gorica (šola vožnje in tečaj za pridobitev izpita za avto in motor) 
- Tehnični pregledi Avto Krka in AMZS 
- Gramint (material za gradnjo) 
- Hotel pod Roglo in Pivska kopel 
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Namesto zaključka: 

In na koncu… delo sindikatov po panogah se v Sloveniji razlikuje. To sem pri dosedanjem delu spoznal. 

Sindikat SKEI deluje na vseh ravneh enako. Deluje na vrhu z pogajanji za podpis nove KPD, deluje na regiji 

kot pomoč sindikalnim podružnicam, katere skrbijo za vzpostavitev čim boljših pogojih za delavce v podjetjih. 

In na koncu sindikat vedno najbolje deluje v podjetjih, med našimi člani. Je organ, ki prenaša informacije 

navzdol do sindikalnih podružnic ter prenaša vse ideje/predloge/ problema navzgor do regije in centrale. To 

je prava pot. In to z vsako dnevnimi aktivnostmi, prisotnostjo ter motivacijo in le to je pogoj za uspešno delo 

ter ugodnosti, ki jih drugje ni. 

 

Zato se vsak dan vprašaj, kaj pa lahko jaz danes storim dobrega da se pogoji dela in ugodnosti 

izboljšajo. 

 

Nekaj namigov je lahko spodaj: 

- Udeležuj se članski sestankov  če jih ni, jih zahtevaj od tvojega sindikalnega predsednika 

- Bodi vedno seznanjen z delom in ugodnostmi, ki ti jih zagotavlja matični sindikat   na vseh nivojih 

organiziranosti. Ne pozabi da je Skei edini sindikat, ki vsakodnevno 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 svojih pravic in jih ščitite  nenehno govorite o njih. 

- Pomagaje pomoči potrebnim. 

- Zavedaj se pomena sindikata. 

 
 

 

 

Ne pozabi. 

 

 

Zapisal: 

Vojko FON, sekretar ReO SKEI Posočje 


