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SKEI Posočje – poročilo o delu za leto 2015 
 
 
 

Delovanje REO SKEI Posočje:  
V letu 2015 smo na regiji imeli 6 sej.  
 

 
Obisk Revoz 
 
 

E-novice Skei Posočje 

1.4. je izšla prva številka novic »Novice iz SKEI Posočje« V letu 2015 smo izdali 6 številk Novic, ki so jo 
prijeli vsi člani Skei Posočje po e-pošti. Dostopne so v arhivu na skei.si za leto 2015. 

 
Aktivnosti na Skei Posočje 
V maju smo pričeli V Posočju smo pričeli z akcijo Pridobivanja novih članov. Namen akcije je predvsem 
obveščanje članov, da je SKEI podpisal vse svoje 3 Kolektivne pogodbe dejavnosti, seznanjanje članov z 
njihovo vsebino ter pridobivanje in seznanjanje članov z ugodnostmi, ki jih imajo kot člani sindikata. 

Akcija je zastavljena več plastno; promocijsko in izobraževalno. Tako smo v centru Nove Gorice ter okolici 
izobesili plakate, ki govorijo o tem, da mi KP imamo in smo na to ponosni.  

Poslana so bila pisma, ki nagovarjajo posameznike naj se nam pridružijo pri sindikalnem delovanju. Medse 
bomo še naprej aktivno vabili upokojence, saj je njihovo znanje za nas vedno zelo neprecenljivo.  
V podjetjih bomo izvedli Zbore članov  ter jim predstavili vsebine KP ter ugodnosti za člane.   

Vse smo bomo izvedli s pomočjo predsednikov in sindikalnih zaupnikov v podjetjih, kjer deluje podružnica 
sindikata SKEI. Tudi pri vas zato vas že tu prosim, da jim pomagate pri tem opravilu.  

V tem času smo malo več svojega časa namenili nečlanom sindikata in jim obrazložili kakšne so prednosti 
članstva in kaj vse smo že storili, da smo ohranili vse to kar imamo. Opozorili smo jih na ugodnosti, ki jih 
imajo s Kartico ugodnosti ZSSS.  

V maju smo s pomočjo predsednikov in zaupnikov iz sindikalnih podružnic sodelovali pri zbiranju podpisov 
za izločitev dodatkov iz minimalne plače, akciji, ki jo vodi ZSSS, katere namen  je da se poveča plače tistih 
delavcev, ki prejemajo najnižje oz. minimalne plače. To se lahko doseže z izločanjem dodatkov za nedeljsko 
in nočno delo ter delo na praznike ali pa z spremembo obdavčitve minimalnih plač. Zakaj vlada in delodajalci 
vztrajajo na temo, da ne dovolijo izločanje predlaganih dodatkov ni jasno, saj bi s tem samo 5000 delavcev v 
Sloveniji prejeli višje plače, nam ni jasno. Stanje v Posočju je takšno, da imajo dodatek za nedeljsko in 
nočno delo izvzete že vsa podjetja, katera pa ravno tako prejemajo minimalno plačo plus ta dva izločena 
dodatka. A vseeno smo bili solidarni z drugimi in zbrali preko 1100 podpisov za podporo tistim delavcem, ki 
bodo, ko bodo ti dodatki izločeni iz sistema minimalne plače. 
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Sekretar ReO SKEI Posočja sem pripravil predavanja za vse 3 nove KP dejavnosti. Novosti sem predstavil 
po podjetjih na zborih delavcev.  

Ker se bliža čas za izplačilo regresa za letni dopust so vsa podjetja predlagala vodstvu, da se izplača najvišji 
možni regres. V nekaterih podjetjih je to možno storiti v drugih ne.  

 
 

Aktivnosti po podružnicah: 
 
Metalflex Tolmin in Tik Kobarid 

Občni zbor članov sindikata v podjetjih Metalflex in Tik - marec 2015 

 

 
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. Občnega zbora se je udeležil tudi sekretar ReO SKEI Posočje, ki je 

predstavil pogajanja za nove KP elektroindustrije ter podal informacije o ugodnih nakupih za člane sindikata. 

Kot zanimivost naj povem, da je sindikalna podružnica že pred leti oblikovala rezervni stavkovni sklad, ki se 

mesečno polni. Največji problem v podjetjih so dodatki k minimalni plači, ki jih prejema veliko število 

zaposlenih. 

 

 

Mahle Letrika Šempeter pri Gorici  

Na tokratni seji 13. IO SKEI Posočje (februar 2015) so nas obiskali kurenti, ki tradicionalno preženejo 

zimo in prinašajo pomlad. Z obiskom na našem sindikatu pa so v 

Novi Gorici odgnali vse slabe misli in navade nekaterih delodajalcev (mobing in nespoštovanje delovne 

pravne zakonodaje) in prinesli polno upeha in veliko dela v podjetja kjer delujejo sindikalne podružnice SKEI. 

Prav sindikalno delo v podjetjih je prvi pogoj za dobro počutje delavcev ter dolgoročno uspešnost in 

učinkovitost podjetjih. Tisti, ki se to zaveda je pol dobrega že opravil. Sklepi tokratne sejo so bili, da bo 

potekala logistika prijav na izobraževanj, ki se izvajajo v Novi Gorici preko sekretarja SKEI Posočja.  

 
Predstavitev novih KP elektroindustrije po podjetjih 
Z predsednikom SP Metalflex Marko Rušičem sva obiskala izpostavo SP Metalflex na Pečinah, kjer sva 
zbranim predstavila novo KP elektroindustrije ter odgovarjala na njihova vprašanja v povezavi z sindikalnim 
delom. 

Tema je nanesla tudi na obveščanje sindikata na oddaljenih lokacijah. Povedano jim je bilo da sindikat Skei 
izdaja vsakodnevne E-novice skei v kateri piša marsikaj koristnega. Zato bi bilo dobro, da v takšnih 
sindikalnih podružnicah poskrbijo, da bo vsaj en izmed zaposlenih imel elektronski naslov na katerega mu 
bomo lahko pošiljali sindikalna obvestila. To smo se dogovorili tudi za celotno SP Metalflex, kjer je 

https://plus.google.com/u/0/photos/105519350798280483466/albums/6126761175135865585
https://plus.google.com/u/0/photos/105519350798280483466/albums/6117473789043071169?authkey=CML7vYPniISGnQE
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predsednik zbral že veliko e-naslovov svojih članov. Obveščanje bo na ta način potekalo hitreje in bo zato 
tudi bolj učinkovito. 

Tema sestanka v podjetju Metalflex je bila nova KP elektroindustrije, kamor spada tudi Metalflex. Ker v 
podjetju še nimajo svoje podjetniške kolektivne pogodbe so člani IO sindikalne podružnice na zadnjem 
sestanku sklenili, da predlagajo podjetju pogajanja za podpis Podjetniške kolektivne pogodbe  - PKP 
Metalflex. 

Z PKP se razmere v podjetju sprejema dvostransko saj PKP podpišeta oba partnerja delodajalec in sindikat. 
Z splošnimi akti, ki jih delodajalec da sindikatu v podjetju samo v mnenje in do tega mnenja sindikata ni 
obvezen upoštevati, pa enostransko. 

  

 

Pečine, Metalflex                                     Pečine, Metalflex 

  

Metalflex Tolmin 

 

Tik Kobarid 

 

Tik Kobarid 
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Pogajanja v Gostol Gopan 

V ReO SKEI Posočje imajo sklenjeno podjetniško kolektivno pogodbo samo naslednje sindikalne 
podružnice; Letrika Mahle, Letrika Mahle Bovec ter AET Tolmin. Ker si želimo da bi vse podružnice imele 
lastno PKP, ki je lahko samo boljša od zakonskih osnov in KP dejavnosti se intenzivno pripravljamo, da 
sprožimo v podjetju postopek – pogajanja za novo PKP. Ker pa Podjetniška PKP ne pride sama od sebe je 
dobro da o tej temi razpravljate tudi znotraj podjetja , saj ko bo vodstvo zaznalo, da njegovi zaposleni želijo 
imeti PKP bo tudi pristalo na pogajanja. Če bomo malodušni glede tega vprašanja od večjih ugodnosti ne 
bomo imeli nič.  
Trenutno se pogajamo za PKP v Gostol Gopan.  
Naslednje podjetje, kjer se bomo – upam pogajali bo podjetje Metalflex iz Tolmina. 
 
 

Volitve v organe Skei po sindikalnih podružnicah 

V oktobru so se pričele izvajati aktivnosti za izvedbo novih volitev v sindikalne podružnice. Skei je največji 
sindikat dejavnosti v Sloveniji. Združuje več kot 28.000 članov iz dejavnosti kovinske industrije, 
elektroindustrije ter kovinskih materialov in livarn. Organizirani smo na državni, regionalni in podjetniški ravni. 
V SKEI se združuje 14 regij oziroma območij, kjer je organizirano več kot 350 sindikalnih podružnicah znotraj 
podjetji. Za vsako regijo skrbita predsednik in sekretar Regijske organizacije. Dodatno znotraj podjetja, v 
vsaki sindikalni podružnici, za članstvo, skrbijo izvoljeni predsedniki ter sindikalni zaupniki.  

Volitve v organe SKEI se izvede vsakih 5 let, kolikor tudi traja mandat izvoljenim predstavnikom. Ker se 
zadnji mandat pravkar končuje so organi SKEI že sprejeli rokovnik za nove volitve.  
 
Kongres SKEI bo naslednje leto v juniju 2016. posledično morajo biti do takrat izvedene vse volitve v 
sindikalnih podružnicah ter regijskih organizacija. 
 
Tako bomo v januarju in februarju 2016 izvedli vse volitve v sindikalnih podružnicah, kjer bomo na novo 
izvolili sindikalne zaupnike, ti pa bodo izmed sebe izvolili predsednika sindikalne podružnice. Vsi izvoljeni 
predsedniki bodo nato na svoji regiji izvolili predsednika regije. 
 
Ker vas bodo izvoljeni predstavniki predstavljali na pogajanjih z vodstvom podjetja 5 let je za vas dobro, da 
izvolite pravo osebo za to delo, saj vas  bo le tako učinkovito in uspešno zastopal. 
 
Starim sindikalnim zaupnikom traja imuniteta še 1 leto po izvolitvi novih sindikalnih zaupnikov. Preden pa se 
lotite volitev morate doseči z vodstvom dogovor koliko zaupnikov bo delodajalec priznal imuniteto. 

V oktobru smo tudi sodelovali pri podaji predlogov za spremembo statuta SKEI. 

 

Pogajanja za nove KP Skei: 

Naši pogajalci SKEI, kot ena redkih panog, iz pogajali 3 nove Kolektivne pogodbe dejavnosti. V vseh treh 
KPD so tudi povečali najnižje osnovne plače za več kot 2%. Med člani pogajalskih ekip je bil tudi naš 
predsednik Dejan Sirk. V SKEI Posočje smo pripravili predavanja za vse 3 KPD. Spremembe smo predstavili  
tudi v podjetju. NA voljo so tudi knjižice z KPD te knjiga s komentarjem, ki jo lahko naročite. 

Pogajalci SKEI, med katerimi je bil tudi naš predsednik ReO SKEI Posočje, predsednik Sindikalne 
podružnice Mahle Šempeter, Dejan Sirk so naredili veliko delo s tem ko so nam iz pogajali nove Kolektivne 
pogodbe SKEI za vse naše panoge; elektroindustrijo, kovinsko industrijo ter livarne. Nam, članom sindikata 
SKEI je bilo to priborjeno, drugim ne-članom je bilo to podarjeno. To se moramo vsi zavedati in na to tudi 
opozarjati ne-člane. Da so se pogajalci dobo pogajali se kaže tudi v podpisanih pogodbah, ki v veliki meri 
popisujejo vse pomanjkljivosti, ki so jih prejšnje KP imele.  

O novostih, ki jih prinašajo KP bomo v sindikalnih podružnicah izvedli izobraževalne seminarje.  

Na nas pa je, da sedaj, ko so KP dejavnosti podpisane v naših podjetjih zahtevamo uskladitev plač z novo 
Tarifno prilogo dejavnosti. V nekaterih podjetjih se morajo na ta način plače avtomatsko dvigniti, drugje 
moramo povišanje zahtevati in se zanje tudi izpostaviti. Nič ne pride samo. Tudi KPD ne bi imeli, če se ne bi 
pogajali. 
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Ker je v naši Regijski organizaciji Posočje malo podjetniških kolektivnih pogodb v podjetjih, bomo pričeli tudi 
za akcijo, da bomo v vsakem podjetju zahtevali to kar nam pripada. Svojo KP, saj je znotraj podjetja 
organiziran sindikat. 

 

    

Mahle Letrika Bovec             Gostol Gopan 

 

 

Letošnje letne športne igre SKEI so bile na Ptuju in zimske športne igre na Rogli 

NA letnih športnih igrah smo tekmovali v odbojki, nogometu, namiznem tenisu, pikadu, metu kamenja ter 
vlečenju ter dosegli 2 prvi mesti v odboji, moški in ženske.. Letos je bil prvič dodan tudi POHOD na Ptujsko 
goro. Iz REO Skei Posočje je odšel avtobus, ki ga najame regija. Na zimskih športnih igrah smo osvojili 2 
medalji. 

 

    

Vedno gre na športne igre 1 do 2 avtobusa.            Polident 

 

 

  

Imamo 2 dobitnici medalj, čestitamo.                       Skei Posočje vedno osvoji prvo mesto v plesu. Vedno 
odidemo zadnji. 
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25 let od ustanovitve ZSSS 

Letos mineva 25 let od ustanovitve Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, katerega del smo tudi mi v SKEI. 

Ob tej priložnosti je na Dalmatinovi 4, kjer delujejo slovenski sindikati potekala krajša slovesnost na kateri je 
spregovorili predsednik Dušan Semolič ter Pavle Vrhovec. 

Kot zanimivost naj povem, da je bil prvi predsednik ZSSS naše gore list Solkanec Miha Ravnikar. 
 

 
 
 
 
 

Izobraževanje: 
 
Na Skei Posočje smo organizirali naslednja izobraževanje 

- Andreja Toš Zajšek, ABC zakonodaja 
- Andreja Toš Zajšek, Kolektivne pogodbe 
- Boštjan Medik, Pogodba o zaposlitvi 
- Andreja Toš Zajšek, Delovni čas 

Izobraževanja so se udeležili naši člani iz vseh sindikalnih podružnic. 
 
 

Izobraževanje: Kolektivne pogodbe 

Andreja Toš Zajšek, pravnica na ZSSS se je z veseljem odzvala našemu povabilu in nam predstavila pomen 
in vsebino kolektivnih pogodb. 

Pridobljeno znanje bo še kako prav prišlo našim predsednikom in sindikalnim zaupnikom, saj ima v podjetju 
podjetniško kolektivno pogodbo samo Mahle Letrika iz Šempetra ter Mahle Letrika Bovec: 

Podjetja, ki podjetniške kolektivne pogodbe nima so: Intra Lighting, Gostol Gopan, Polident, Livarna Gorica, 
Gostol TST, Metalflex, TST Tolmin, TIK, RUT 

V vseh teh podjetjih se, kljub obstoju sindikata, sprejemajo odločitve enostransko (sindikat dobi predloge 
pravilnikov samo v mnenje) namesto dvostransko s podjetniško kolektivno pogodbo. 

Z vašo pomočjo se bomo potrudili, da pozovemo delodajalce k pogajanju ter podpisom vaše lastne PKP. 

Izobraževanje je bilo v Učilnici na železniški postaji. 

  

Izobraževanje v »našu učilnici«                           Izobraževanje ZSSS 
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Konferenca V Posočju brez stresa 

 

  

Konferenca V Posočju brez stresa                    Konferenca V Posočju brez stresa 
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Zapisal: 

Vojko FON, sekretar ReO SKEI Posočje 


