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SKEI Posočje – poročilo o delu za leto 2018 
 
 

Delovanje REO SKEI Posočje: 
 
V letu 2018 smo na regiji imeli 4 sej.  

 

 
 
Regija Poosčje:   

V letu 2018 so vsa podjetja v Posočju nadaljevala z rastjo. 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, na srečo za nedoločen čas. 

Videti je da se tudi upokojeni delavci vračajo na delovna mesta. Primanjkuje pa predvsem mladih, kateri bi 

lahko nadomestili starejše delavce.  

 

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. 

 

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.  

 

Tako smo v letu 2018 v vseh podružnicah pridobili veliko novih članov. Še posebej v največji podružnici 

Letrika (Mahle) kjer so zelo pomladili svojo člansko strukturo. Nasprotno pa je v dveh podružnicah (Gostol 

Gopan in Gostol TST) kjer se po odstopu prejšnjega predsednika ne more zopet vzpostaviti delovanja 

sindikata. Novih članov ni, tako da ostajajo člani samo starejši. Vodenje sindikalnih podružnic je prevzel do 

izvolitve novega predsednika, sekretar regije Posočje. 
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Udeležili smo se protestnega shoda pred GZS 5.12.2018. 

   

 

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. 

V letu 2018 se je IO Skei Posočje sestal na 4 sejah. Sekretar pa je bil redno teflonsko v stiku z vsemi 

predsedniki ter se udeleževal sestankov v podjetjih kjer so ga na seje povabili. 

 

 

Skei izobraževanje…šola 

E izobraževanja Skei, sta končala 2 kandidata (eden je iz Letrika Mahle, drugi iz Intra Lighting). Pridobljeno 

znanje jim bo koristilo pri njihovim delu. Upam da se bo naslednjega E-izobraževanja Skei udeležilo še več 

kandidatov iz Posočje. 

 

 

Poročilo iz  sindikalnih podružnic: 

V podjetju Polident ser z menjavo predsednika nadaljuje aktivno delo z člani. Ker imajo v podjetju zaposleni 

predvsem minimalne plače je sedaj skrajni čas da na to opozorijo tudi delodajalca in si izborijo večje plače.  

Povečanje plač za  50 eur bruto za vse Tarifne razrede. Z doseženim niso zadovoljni saj pri manjših plačah 

še vedno ni razlike. Z aktivnostmi se nadaljuje. 

 

V Metalfelx Tolmin se vodstvo SP še vedno bori za pravičnejšo sistemizacijo delovnih mest, kar je bila tudi 

ena izmed stavkovnih zahtev. Plače v podjetju se bodo še 2 leti usklajevale vsako leto za 3%. 

 

V Tik Kobarid  je prišlo do spremembe vodstva podjetja. Nova direktorica podjetja je prišla na vodilno mesto 

prav v času ko smo izvedli opozorilno stavko. Stavka je bila uspešna, udeležilo se je je večina delavcev iz 

proizvodnje. Izmed vseh stavkovnih zahtev smo iz pogajali da se iz minimalne plače izvzame preseg norme. 

Tudi sodelovanje z novim vodstvom se je povečalo. Sestajamo se enkrat mesečno. 
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Letrika Šempeter: 

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. Skupaj z svetom Delavcem smo 

obiskali BSH Nazarje, ter izmenjali izkušnje na področju delovanja sindikata ter Sveta delavcev. 

 

  

 

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 lastnik podjetja. Zamenjal se je tudi sindikalni predsednik, kjer 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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Izobraževanje: 

Predsedniki in zaupniki se dodatno udeležujejo izobraževanj ZSSS v Ljubljani. 2 naša kandidata se 

izobražujeta v E-šoli Skei. 

 

V februarju smo izvedli konferenco: V Posočju delamo; varno, zdravo in z mladimi? Konferenca 

obravnava zakonske zahteve za varno in zdravo delovno okolje, varovalno opremo in zahtevane dokumente 

v podjetjih. Govor je bil tudi o sindikalnem delovanju na različnih področjih ter pomenu včlanjevanja mladih v 

sindikat. Govoriti o varnem delovnem okolju v podjetjih pomeni tudi prepoznati načine ter metode katere 

morajo biti v podjetjih upoštevane. Na konferenci so sodelovali Lidija Jerkič, Jakob Gašpir ter predstavnik 

Inšpektorata za delo Roman Lubec ter Simon Šibelja z Moniko Mravljak (vsi SP Letrika) 

 

 

 

 

Z društvom Goričanke.si smo izvedli predavanje na temo Mobinga. Cikel predavanj kateri je trajal prvo 

polletje 2018 je imel za rezultat tudi konkretne predloge kateri so se posredovali Varuhinji človekovih pravic. 

Za nas zanimiv predlog je vil ustanovitev 1. referenčne točke za preprečevanje nasilja na delovnem mestu, ki 

bo v Novi Gorici. 
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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 

Komisija za šport oz. njen član iz regije Posočje je zelo aktivna 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.  

Sekretar se je udeležil Pohoda na Krn. 

V letu 2018 smo za člane sindikata Skei Posočje pridobili ugodno smuko z znižanimi cenami kart za Sončni 

Kanin.  

 

  

 

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: 

Imamo novo predstavnico v komisiji katera 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. 

 

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. 

 
Vojko FON, sekretar ReO SKEI Posočje 


