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SKEI Posočje – poročilo o delu za leto 2014 
 
 
 

Delovanje REO SKEI Posočje:  5sej 
 

V letu 2014 je REO SKEI Posočje imel 6 sej. Odločili smo se tudi, da bomo seje izvajali v naših podružnicah, 

na način, da predstavimo naše delo tudi članom sindikata SKEI znotraj podjetja, ter da se podrobneje 

seznanimo z delom sindikata v podjetju. Na vsaki seji nas je sprejela tudi odgovorna oseba v podjetju. 

Venomer smo si ogledali tudi proizvodnjo. Z zastavljenim delom bomo nadaljevali. 

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. Tudi v sindikatu je tako. 

Sindikalne podružnice se med seboj zelo razlikujejo. Ene so velike, druge majhne. Ene podjetja, kjer 

delujejo, imajo še razdeljeno lastništvo, drugje so lastniki bolj ali manj znani in ni jih veliko. Veljajo pa za vse 

podružnice isti zakoni, pravilniki in če hočemo tudi ustava. Vsi živimo in delamo v Sloveniji, v kovinski, 

elektro industriji ali pa livarnah. In za vse iz ozadja nekako skrbi sindikat SKEI. Edini partner, ki pomaga 

dosegati boljša stanja v podjetju. Na takšen ali drugačen način. 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. Za takšne informacije pa lahko hitro povprašamo in zvemo, kaj se kje dogaja. 

 

 

10. seja ReO SKEI Posočje je bila v podjetju LIGO d.o.o., Nova Gorica, kjer je predsednica naše 

sindikalne podružnice Mira Golub. Livarna LIGO, ki je v nemški družinski lasti letno ulije cca. 500 ton ulitkov 

iz sive litine v 2 pečeh 320 in 180 ton. Seja je bila izvedena v podjetju kar se je izkazala za dobro prakso ter 

upamo, da bomo na tak način približali delovanje sindikata zaposlenim v podjetju. Seji so prisostvovali tudi 

sindikalni zaupniki matičnega podjetja. 
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11. eja ReO SKEI Posočje smo na vabilo SP Metalflex in njenega predsednika Marko Rušič izvedli v 

podjetju ITW Metalflex. Operativni vodja podjetja nam je povedal, da je bilo podjetje ITW ustanovljeno l. 1960 

kot združenje orodjarjev, sedaj pa kot globalno podjetje na vseh kontinentih ustvari več kot 14 bilijonov 

dolarjev prometa in zaposluje 60.000 delavcev. Podjetje ITW Metalflex z 339 zaposlenimi nudi matičnemu 

podjetju ITW celoten suport R&D, proizvodnjo ter podporo kupcem za izdelke, ki se uporabljajo v pralnih in 

pomivalnih strojev. Kot zanimivost naj povemo, da njihov in ameriški Kodeks ravnanja zahteva 

ENAKOMERNO zastopanost moških in žensk v proizvodnji. Kupci njihovih izdelkov pa zahtevajo (in 

preverjajo) ali v podjetju spoštujejo, uveljavlja in negujejo dobra socialne vrednote. V podjetju ni agencijskih 

delavcev. Izvajajo tudi MDM projekt kjer na način vseživljenjskega učenja vzpostavljajo pogoje za boljše 

sodelovanje med t.i. proizvodnjo in režijo.  

 

 

Skupna slika IO SKEI Posočje z Lidijo Jerkič, predsednico SKEI, Marušo Likar, HR Manager ter Petrom 

Orbaničem, operativnim vodjem v podjetju 

 

12. sejo IO SKEI Posočja smo imeli v podjetju Polident. Podjetje Polident je bilo ustanovljeno l. 1957 kot 

podjetje za izdelavo dentalnih materialov in akrilatih zob.  Proizvajajo vse, da lahko zobotehnik naredi zob ali 

protezo za zobozdravnika.  
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Podjetje z 98 zaposlenimi naredi do 10 minjonov zob letno, ki jih prodajo v 48 držav. Letni promet je več kot 

4 milijone evrov, izvoza pa ve kot 96% letne proizvodnje. Vsak zob, ki ga podjetje proda stan par deset 

centov in prav vsak gre skozi roke delavca. Narejen je iz pleksi stekla. Podjetje ima lasten razvoj, nabavo, 

komercialo in proizvodnjo ter še eno podjetje v Makedoniji. V zadnjih letih je v posodobitev proizvodnje 

vložilo več kot 4 milijone evrov. Letno nameni v razvij več kot 10% realizacije. Z direktorjem g. Pečečnik 

Danijem smo se pogovarjali o delovanju sindikata v podjetju ter o Podjetniški kolektivni pogodbi, ki je sedaj v 

pogajalskem procesu. Še pred sestankom IO SKEI Posočje nam je direktor razkazal podjetje in predstavil 

tehnologijo izdelave zob.  

 

 
 

Članstvo:   
Članstvo se je v letu 2014 rahlo povečalo. Lepo je videti ko se znotraj podjetja odloča za članstvo veliko 

mladih. Zavedajo se kaj imajo, saj to tudi vsak dan vidijo. Večina podjetji, kjer je ustanovljena sindikalna 

podružnica je delovanje podjetji zelo dobro. V nasprotnem primeru, kjer do nas pridejo osebe, ki še niso 

člani, nam povedo, da se z zmanjšanjem plače velikokrat v podjetju pojavi tudi mobing.  

Težiti moramo k temu, da pridobimo čim več novih članov znotraj podjetja, kar je lažji način, ter ustanovimo 

nove sindikalne podružnice, kar je težji način, saj se na sindikat obračajo šele takrat, ko je prepozno.  

 

 

Poročilo iz  sindikalnih podružnic: 

Gostol Gopan: 

Pravilniki so vsi narejeni in se spoštujejo. Junija je na podlagi prijave podjetje obiskal inšpektor za delo. 

Predsednik SP je izrazil razočaranje nad postopkom in ugotovitvijo inšpektorjev, saj pri svojem nadzoru ni 

vključil pogovor z osebo, ki je prijavo podala. Pogovarjal se je samo z vodstvom, ki je vse lepo pokrila. V 

podjetju čakajo na predlog kadrovske službe, da jim predstavi nov predlog plačilnega sistema v podjetju. 

Star predlog je nepravičen, saj upošteva stimulacijo »K«, ki ima prevelik razkorak med planirano in doseženo 

stimulacijo. Posledično je »K« vedno nizek. Dela je v podjetju veliko in posledično se dela veliko nadur. 

Predsednik bo skušal pridobiti podatke, kaliko ljudi je na minimalni plači? Pripravlja se tudi teren za izvedbo 

pogajanj za podpis Podjetniške kolektivne pogodbe. V podjetju se je zvedla Anketa o zadovoljstvu 

zaposlenih. Vsi s.p., pogodbeni delavci in upokojenci, ki so še delali v Gostolu so z novim letom prenehali z 

delom. Zloženka razdeljena, ni odziva. Izjava o varnosti z oceno tveganja imajo in izvajajo. Popisan je sistem 

vrednotenja in ocenjevanja nevarnosti. Določili so predstavnika sveta delavcev v izvajanju promocije VZD. 

Pooblaščenec za varnost (Lozej doo) je prisoten vsak teden 2 uri po posameznih oddelkih. Potekale so 

volitve za Svet delavcev v katerega je bila izvoljena večina članov sindikata. Stimulacija zaposlenih v 

podjetju je zelo nepregledna. V podjetju je veliko s.p., pogodbenih delavcev in upokojencev.  

 

 

Polident: 

Oceno tvegana vodstvo noče izročiti sindikatu. V podjetju imajo ideje, da bi vsi zaposleni odprli svoj s.p. !!! 

Izdelana sta ocena tveganja za delovna mesta ter vrsta pravilnikov za katera sindikat v podjetju predlaga, da 

jih vodstvo podjetja predstavi vsem zaposlenim, saj so jih zaenkrat sprejeli brez podrobnejše predstavitve.  

Izdelan je bil pravilnik o delu pod vplivom alkohola… ter Ukrepi za zavarovanje zaposlenih pred 
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nadlegovanjem, trpinčenjem … (mobing). V podjetju se še vedno zaposluje za določen čas. Naredi se je 

zloženka SKEI. Podjetje je naredilo vse pravilnike, ki jih mora podjetje imeti. Vsi so tudi na regiji deponirani. 

Izdelan je bil pravilnik o delu pod vplivom alkohola… ter Ukrepi za zavarovanje zaposlenih pred 

nadlegovanjem, trpinčenjem … (mobing). V podjetju se še vedno zaposluje za določen čas.  

Izdelana sta ocena tveganja za delovna mesta ter vrsta pravilnikov za katera sindikat v podjetju predlaga, da 

jih vodstvo podjetja predstavi vsem zaposlenim, saj so jih zaenkrat sprejeli brez podrobnejše predstavitve. 

 

 

Livarna Gorica: 

V podjetju imajo veliko dela in redne plače. Še vedno je veliko agencijskih delavcev. Direktorica je 

pripravljena na pogajanja o novi PKP. Velik oje delavcev, ki delajo preko s.p. (preko 100), samo 30 jih je v 

podjetju redno zaposlenih.  V sklad za »beneficirano delovno dobo« podjetje plačuje. Predsednica sindikata 

v podjetju pa bo še pridobila podatke za koga in koliko.  

 

 

Metalflex: 

2x letno se člani IO SP SKEI Metalflex dobijo z direktorjem podjetja. Izdelali so Pravilnika o preprečevanju 

mobinga. Izdelava pravilnika o nagrajevanju uspešnosti še čaka. Izjava o zagotavljanju ukrepov o varnosti 

pri delu je podpisan in dostavljena na regijo s strani vodstva podjetja. Sindikat v podjetju ima ob četrtkih 

odprto pisarno, namenjeno članom v podjetju. Pripravljena anketa o zadovoljstvu članov sindikata SKEI se 

bo izvedla. Po podpisu nove KP dejavnosti se bo v podjetju pristopilo k izdelavi podjetniške KP. 

Izdeluje se nova sistemizacija delovnih mest. Na osnovi tega naj bi se tudi povečali plače saj je SKEI 

zahteval drugačno ovrednotenje delovnih mest, prehod iz II. TR v III: TR. Pravilnik o stimulaciji režije že 

obstaja. Sedaj je na vrsti Pravilnik o stimulaciji režijskih delavcev. Sindikatu je bilo predstavljeno poslovanje 

podjetja. V podjetju se je zvedla Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. Zloženka je bila razdeljena po oddelkih. 

Do junija naj bi v podjetju ukinili normo.  Predlaga se ponovno vrednotenje zahtevnosti delovnih mest 

(prehod delavcev iz 2  v 4 TR). Ponekod so prešli na 4 izmensko delo. Vodstvu podjetja je bila podana 

zahteva da sprejmejo Pravilnik o preprečevanju mobinga na delovnem mestu. Delo je. 

 

 

TIK Kobarid: 

Izveden zbor delavcev na katerem je bilo tudi 40 nečlanov sindikata. 
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Zbor članov v Metalflex 

 

Vodstvu podjetja je bil predan predlog za uvedbo posebnih dodatkov (stimulacije) k plači.  Za malega Reneja 

(ki je bil uspešno operiran in sedaj že hodi) so v TIKu zbrali 148 evrov. 

 

  

  

Zbor članov v TIK 

 

AET: 

V medijih se pojavljajo informacije, da je Hidria v dolgovih, posledica le-tega je bil tudi »informativni » 

sestanek vodstva z zaposlenimi, kjer je bilo povedano, da bodo te kredite v dogovoru oz. s pogajanji med 

bankami, reprogramirali, in da bo postala Evropska banka za razvoj postala delni, okoli 10% lastnik Hidrie. 

Ker se PKP kmalu izteče bodo kmalu pričeli z pogajanjem.  

Varnostne zadeve, promocija in vsi ukrepi za zdravje so v teku vsak dan. Ukinili so en oddelek a redno 

zaposlene prerazporedili, agencijskim delavcem pa prekinili pogodbo. Varnostne zadeve, promocija in vsi 

ukrepi za zdravje so v teku vsak dan. Ukinili so en oddelek a redno zaposlene prerazporedili, agencijskim 

delavcem pa prekinili pogodbo.  
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Letrika: 

Sprejet je bil pravilnika o službenih potovanjih, kjer so v čas dela vključene še sobote in nedelje in pravilnika 

o prevozih na delo. Veliko začasnih delavcev se septembra zaposlili za nedoločen čas. Pogovarjajo se o 

plačilu potnih stroškov vsem zaposlenim (sedaj je edina možnost avtobus, potem bo izbira). Izdelan pravilnik 

o službenih potovanjih ter Tabela nalog sindikata. Izvedeni zbori delavcev. V pričakovanju lastniških 

sprememb. Podjetje je dobilo nove lastnik iz Nemčije, podjetje Mahle. Dobili so tudi enega predstavnika v 

Evropskem svetu delavcev, ki smo jih gostili v oktobru. 

 
 

Letrika Bovec: 

Sprejet pravilnik o inovacijah in se izvaja z zadovoljnimi zaposlenimi. Odpuščanja v podjetju ni, čeprav je 

malo pomanjšalo dela a so na predlog sindikata delo na domu potegnili v podjetje. Sprejet pravilnik o 

inovacijah in se izvaja z zadovoljnimi zaposlenimi. Odpuščanja v podjetju ni, čeprav je malo pomanjšalo dela 

a so na predlog sindikata delo na domu potegnili v podjetje.  

V torek 23.12 je bil zbor delavcev v podjetju Letrika Bovec d.o.o. Zbor delavcev (ne zbor članov sindikata 

SKEI v podjetju) je sklical direktor podjetja na predlog sindikalne podružnice SKEI Letrika Bovec. Namen 

Zbora delavcev je bil predstaviti zaposlenim prednosti, ko znotraj podjetja deluje sindikalna podružnica (SP), 

saj samo delujoča in aktivna SP lahko najhitreje reagira na vse dogodke v podjetju in jih sama ali s pomočjo 

Regijske organizacije uspešno in učinkovito obravnava. Enakega mnenja je bil direktor podjetja, kateremu 

SP pomeni tudi povratni vir informacij v proizvodnje na katere želi čimprej reagirati in morebitne nepravilnosti 

odpraviti. Zbor delavcev so izkoristili še za podelitev praktičnih nagrad za Inovativno dejavnost v podjetju. 

Prav je da omenimo, da so med najboljšimi inovatorji prav člani sindikata SKEI v podjetju, kateri se zavedajo 

da je izboljševanje proizvodnje ključno za doseganje boljšega in lažjega dela v podjetju. 

Na Zboru smo se dogovorili, da vse aktivnosti v zvezi z delovanjem SP dokončamo še enkrat po novoletnih 

praznikih 
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Livarna Gorica: 

Podjetje ima veliko novih naročil. Plačejo se redne. V podjetju je zaposlenih veliko s.p. (več kot 100 s.p.). 

Redno zaposlenih je samo 30. V LI-GO delujejo 2 agenciji za posredovanje dela (TE-TIS Testen in Gavro 

Keleman). Preverili bomo ali imajo dovoljenje za posredovanje dela. Pregledali bomo tudi ali imajo v podjetju 

katera DM z t.i. »beneficirano delovno dobo«. Predsednica in sekretar pregledajo sistemizacijo delovnih 

mest z namenom ugotovitve ali v podjetju plačujejo »beneficirano delovno dobo«.V podjetju je 130 

zaposlenih preko agencije. Od 39 članov redno zaposlenih je 28 članov sindikata. V podjetju ni nobenih 

problemov.  Varnost in zdravje se počasi izboljšujeta. Opazni so veliki napredki od preteklosti. Agencijskih 

delavcev je še vedno veliko. 

 

 

Intra Lighting: 

V podjetju se dela veliko nadur. V skladu z izvedenim oceno tveganja za delavna mesta so tam, kjer je DM 

nevarno, o uvedli rotacije na delovnem mestu. Veliko zaposlenih je še vedno zaposlenih v podjetju preko 

agencij za posredovanje dela; Addeco in Manpower. Z sekretarjem REO SKEI Posočje bomo pregledali 

pravilnost zaposlitve in plače omenjenih delavcev. Prve informacije kažejo na to , da delavci prejemajo 

minimalno plačo. Vsekakor različno od redno zaposlenih v podjetju. Pravilnik o preprečevanju mobinga 

imajo.  

 

 

Gostol TST: 

Pritisk delodajalca na člane sindikata se vrši še naprej. 

 

 

Epipack: 

Podali smo predlog za stečaj podjetja, saj so delavci čakali na plačilo ter upali na vnovičen zagon podjetja z 

novim lastnikom vse preveč dolgo časa 

 
 

Izobraževanje: 

V REO SKEI Posočje je potekalo izobraževanje z naslovom  »Za še boljše delo sindikata SKEI v 

Posočju«. Vabilu so se odzvali vsi sindikalni predsedniki ter zaupniki iz 12 podružnic sindikata SKEI, ki 

delujejo od Mirna preko Nove Gorice, Tolmina, Kobarida in Bovca. Uvodoma je predsednik REO SKEI 

Posočje Dejan Sirk predstavil pomen izobraževanj, katero predstavlja osnovo za še boljše delo z člani 

sindikata. Izmenjava informacij so ključnega pomena, da ljudje vidijo in spoznajo, da je organizacija, katerih 

člani aktivno udeležena v aktualnih dogodkih. Naša predsednica Lidija Jerkič je predstavila potek pogajanj 

za nove kolektivne pogodbe iz vseh 3 naših panog, ki jih pokrivamo. Predstavila je predloge kolektivnih 

pogodb delodajalcev ter nasprotne predloge iz naše strani. Poudarila je, da naše kolektivne pogodbe veljajo 

še najmanj 2 leti tako, da se nam s pogajanjem ne mudi. Edvard Gal je predstavilo pomen dobre izmenjave 

informacij na poti predsednik – zaupnik – član, ki pomeni tudi neko psihološko varnost za zaposlenega, saj 

ob vedenju, da nekdo stoji za njim, ali pa ob njem, se vsak človek bolje oz. varneje počuti. Predstavnici 

društva Nova pot so nas z muziko terapijo popeljale v aktivno izvajanje 5 AS tehnik za obvladovanje stresa. 

Tehnike so zelo enostavne in ob sami izvedbi smo takoj opazili pozitivne učinke na telo. Tehnike bomo 
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prenašali na naše člane ter jih tudi sami izvajali. Spoznali smo tudi pomen, kako je pomembno kdaj reči tudi 

»NE« in pri tem ostati mirni in 10 največjih napak, ki jih storimo, ko smo miselno izčrpani. Barbara Kozina iz 

pravne služba SKEI pa je predstavila nove zakone ter pravic invalidov iz naslova Zavoda za zaposlovanje. 

Na koncu je razprava bistveno podaljšala čas našega izobraževanja, saj je bilo vprašanj za vse predavatelje 

veliko. 

Naši predsedniki in člani se udeležujejo izobraževanja, ki jih izvaja ZSSS, tako v Ljubljani, kot v Novi Gorici. 

Na tem področju smo kar aktivni, saj so skoraj vsa planirana predavanja tudi izvedena. 

 

V Portorožu sem se sam udeležil seminarja  Delovno in socialno pravo v okviru Inštituta za delo; maj 2014. 

Narejen je bil zapisnik predavanj, ki je bil poslan vsem sekretarjem in predsednikom. Na konferenci smo 

dobili možnost ugodnega nakupa knjige Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja, ki sem jo kupil za vse 

predsednike v regiji.  V okviru  Zavoda za zaposlovanje sem preko Mladinskega Center imel predstavitev za 

brezposelne iskalce zaposlitve, ki jim Zavod za zaposlovanje pošilja na izobraževanje za iskalce zaposlitve. 

Namen predavanja je: Na kaj moramo biti pozorni pri vstopanju na trg dela. Pa predstavitev SKEI in 

možnosti vključevanja vanj, seveda.  

Sekretar se je v okviru pilotnega projekta SKEI udeležil tudi začetka e- izobraževalnega program z namenom 

povečati znanje na področju sindikalnega delovanja. Z izobraževanjem nadaljujemo v septembru. 

Izobraževanje bo kasneje na voljo tudi ostalim sindikalnim funkcionarjem ter članom sindikata SKEI. 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

Slike iz izobraževanja 

 

V letošnjem letu nam ni uspelo izvesti večdnevnega izobraževanja z člani SKEI Zasavje zaradi premajhne 

udeležbe. Od sedaj naprej bomo izvajali samo enodnevne seminarja. 
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Delovanje komisij SKEI v Posočju: 

 

SKEI mladi: 

Za najmlajše, otroke članov sindikata SKEI smo nadaljevali z izobraževanjem na temo Robotika z LEGO 

Mindstrome ter Inovativnost, kjer bomo z inovativnimi projekti sodelovali na zaključni konferenci Primorski 

tehnološki park v okviru natečaja POPRI. Kot EKIPA SKEI mladi  seveda. 

  

Slike iz tečaja inovativnost in Lego Mindstorm (tečaj omogočila Delavska hranilnica in LEGO). 

 
Zaključila se je Tečaj inovativnosti ter udeležba ekipe SKEI Mladi na zaključnem tekmovanju POPRI na 

Primorskem tehnološkem parku v maju. Ekipa SKEI Mladi Posočje je predstavila vsak svojo inovativno idejo: 

Žiga Fon; Splav bar 

Mark Marušič: Avto, ki se ne prevrne 

Klemen Černigoj: Mešalnik pijač 

Matic Krapež: The Air Car 

Ivan Arjun Lutman: Avto na dinamo 
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Izvedeni so bile predstavitve SKEI na delavnicah za brezposelne (preko Mladinskega servisa in Zavoda za 

zaposlovanje) dne 26.5.2014, ter Predstavitev delovanja SKEI glede preprečevanja mobinga na tednu 

vseživljenjskega učenja na LUNG – Ljudska univerza dne 4.6.2014. 

V vsakem podjetju, kjer deluje sindikalna podružnic a SKEI je bila izvedena aktivnost s katero bomo skušali 

obravnavati oz. pridobiti probleme, ki težijo predvsem mlade. V ta namen se je izdelal dopis-poziv mladim v 

podjetju, da se odzovejo vabilu in izrazijo svoj glas in mnenje. 

Na Kadrovsko komisijo SKEI Slovenije smo naslovi predlog REO SKEI Posočje, da v komisiji za mlade 

zamenjajo našega dosedanjega člana Jaka Merljak z Moniko Prinčič. Predlog je bil sprejet in Monika je že 

začela delati kot predsednica mlade ekipe v podjetju Letrika. 

 

 

 

SKEI Komisija za šport 

Letos smo se prvič na Zimske športne igre SKEI, ki so bile letos na Cerknem, odpravili z 2 avtobusoma. 

Pridružili so se nam tudi člani SKEI Seniorji Posočje, kateri so tekmovali v svoji skupini. Prav lepo je bilo, saj 

vedno velja da Posočje na Zimske igre ne pride zmagat ampak plesat.  

 

 

 

Udeležili smo se Letnih športnih iger SKEI v Velenju in zasedli tradicionalno sredinsko mesto. Blestijo pa 

vseeno naše odbojkarice in odboj kaši. Pa tudi drugi nismo od muh. Smo pa, kot vedno, glavni na plesišču. 
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Komisija z varno in zdravo delo: 

V lanskem letu smo dobili naloga, da več pozornosti posvetimo izvajanju promocije varnosti in zdravja pri 

delu. In to smo tudi storili, kar je iz vseh zapisnikov sej REO Posočja tudi razvidno, da je bila ta tema stalna 

točka na dnevnem redu. Vsi predsedniki so v svojih lastnih podjetjih začeli na to temo "spodbujati" vodstva, 

da tej temi posvetijo več pozornosti. Aktivni so bili tudi na prepoznavanju in odpravljanju škodljivih vplivov in 

stanj v podjetjih. Na zadnjem sestanku smo naredili en zaključek in ga pošiljam sedaj k vam. 

 

 Izjava o varnosti  Delavski zaupnik za varnost 

Letrika Da da 

Gostol Da bodo imenovali 

Intra lighting Da  

Livarna Gorica Da da 

Polident Da ne 

Gostol TST Da da 

Metalflex Da da 

AET Tolmin Da da 

TIK Kobarid Da  

Letrika Bovec Da da 

Predsedniki sindikatov v podjetjih so podali vodstvu pripravljen dopis za revizijo ocene tveganja, ter o tem 

poročali Regijski organizaciji Posočje. Sindikat je s svojimi predlogami in pripombami tudi sodeluje pri izvedbi 

revizije. Po vseh podjetjih smo razdelili plakate, ki opozarjajo na nevarna ravnanja pri delu. V sodelovanju z 

predstavniki za varno in zdravo delo v podjetju smo plakate razobesili v proizvodnje vseh naših podjetjih. 

Nekateri vodilni so bili ob tem zelo pozitivno presenečeni,  saj so rezultati projekta koristni prav za vsako 

podjetje v regiji.  
 

 

Komisija za ženska vprašanja: 

Ob tednu vseživljenjskega učenja smo bili prisotni na stojnici LUNG z predstavitvijo o mobingu. Pravilnik o 

mobingu imajo vsa podjetja, saj je še zadnje še zadnji - Metelflex je sprejel pravilnik o preprečevanju 

mobinga. Dokaz da se vse aktivnosti izplačajo, samo časovna dimenzija je lahko malo daljša. 
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Dobrodelnost: 

Da smo člani sindikata SKEI tudi dobrodelni, da mislimo na tiste, ki so se znašli v stiski in potrebujejo našo 

pomoč, smo dokazali že velikokrat.  

Letrika, Metalflex, TIK – člani sindikata SKEI iz Letrike, Metalflex in Tik Kobarid so se odločili zbirati denar 

za malega RENEJA. Skupaj so zbrali veliko denarja, ki so jih predali mamici Reneja, kateri je tudi z našo 

pomočjo uspel plačati drago operacijo v tujini. Naj omenimo, da je bila operacija uspešna in mali Rene že 

hodi.  

Letrika Bovec – naša sindikalna predsednica iz Letrike Bovec, je bila aktivna pri zbiranju pomoči za pomoč 

prizadetim v katastrofalnih poplavah v Bosni  

Gostol – predsednik sindikata SKEI iz Gostola je bil prav tako aktiven pri zbiranju in prevozu pomoči na 

poplavljena območja v Bosni 

 

 
 

 

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 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 

- 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 
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Sekretar je podal predlog o racionalizaciji stroškov dela na regiji z predlogom selitve pisarne REO SKEI 

Posočje na železniško postajo. Stroški delovanja (najem in internet) so se prepolovili na cca. 100 evrov 

mesečno. Pisarna pa je večja. 
 

 

 

Zapisal: 

Vojko Fon 

sekretar REO SKEI Posočje 

 


