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Predstavitev za sindikalne podružnice: 

 

 

Sindikat kovinske in elektroindustrije 

Slovenije 
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Kdo smo: 

• SKEI največji sindikat dejavnosti v Sloveniji. 
Združuje več kot 30.000 članov iz dejavnosti 
kovinske industrije, elektroindustrije ter kovinskih 
materialov in livarn. 

• Organiziran na državni, regionalni in na 
podjetniški ravni. V SKEI se združuje 14 regij 
oziroma območij, ki so organizirana v več kot 
350 sindikalnih podružnicah. 

• Je konstruktiven, dobro organiziran in učinkovit 
pogajalec, ko gre za zaščito interesov svojih 
članov. 
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Kdo smo: 

 

•  Člani ZSSS 

 

• IndudtriAll 

• IndustriALL Global 

• Dunajska memorandumska skupina 

• JV regija IndustriAll 
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   Organiziranost SKEI: 
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Regija Posočje: 
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        RO SKEI Posočje: 

ReO SKEI Posočje 

Sindikalna podrižnica Iskra Avtoelektrika 

Sindikalna podrižnica Livarna Gorica 

Sindikalna podrižnica Iskra Bovec 

Sindikalna podrižnica AET Tolmin 

Sindikalna podrižnica ITW Metalflex 

Sindikalna podrižnica Gostol Gopan 

Sindikalna podrižnica TST Tolmin 

Sindikalna podrižnica Intra Lighting 

Samostojni 

člani 
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Komisije v podjetjih: 

Sindikalna podružnica SKEI Iskra Avtoelektrika 

Komisija za vprašanja mladih (SKEI Mladi)... Jaka Merljak (tel. 3929) 

Komisija za šport...Iztok Maraž (tel. 3597)  

Komisija za varnost in zdravje pri delu... Simon Šibelja (tel. 3898) 

Komisija za seniorje...Valter Bensa (tel. 3284) 

Skupni odbor za preprečevanje mobinga...Martina Čermelj (tel. 3384) 

Komisija za spremljanje delovnega časa...Vojko Fon (tel. 3343) 
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Kolektivna pogodba 

• PANOŽNA KOLEKTIVNA 

POGODBA  

 

na nivoju države 

minimalne pravice 

 

• PODJETNIŠKA 

KOLEKTIVNA POGODBA 

 

na nivoju podjetja 

z pogajanji z delodajalcem 

dosežene večje pravice in 

ugodnosti 

Dopust 

Regres 

Božičnica 

 



   Kolektivne pogodbe SKEI: 

• Skrbimo za 3 od 9 Kolektivnih pogodb 

panog (v Sloveniji je 26 panog): 

• KP za elektro industrijo 

• KP za kovinsko industrijo 

• KP za kovinske materiale in livarne 

 na osnovi KP lahko sindikat sklene PKP (v 

podjetju) 

 če ne, je nujno spoštovati samo ZDR in KP 

panoge 
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             Zagotavljanje 

spoštovanja zakonov: 
• Zakon o delovnih razmerjih 

– Delovni čas 

– Nadurno delo 

– Malica, prevozi na delo, 
nagrajevanje,  

– Odpoved POZ 

 

• Zakon o varnosti in zdravju 
pri delu 
– Zdravniški pregledi 

– Varno delo 

– Revizije ocene tveganja 

– Preprečevanje mobing v 
podjetju 

 

 

 

• Plačna politika  
– Usklajevanje plač 

– Pravilni obračuni plač 

– Plačevanje prispevkov 

 

 

• Kolektivne pogodbe  
– Delovni čas 

– Dopust 

– Višina plač 

– Posvetovanje z sindikatom 
(pravilniki, delovni čas, stavka) 

 

• Poklicna rehabilitacija 

invalidov 
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             Kako delujemo: 

• Spremljanje zakonodaje  

• Izobraževanje delavcev in sindikalnih zaupnikov 

• Regijski sestanki 

 

 

 

• V primeru kršitev: 
– Pisno opozorilo delodajalca 

– Uvrstitev delodajalca na Črno listo delodajalcev 

– Prijava inšpekcijski službi 

– Tožba na sodišču 
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            Sindikat zagotavlja: 

• Varovanje pravic iz delovno – pravne 

zakonodaje 

• Pomaga zagotavljati socialno varnost 

• Varnost pri delu 

• Informiranost – E novice skei (vsak dan) 

• Izobraževanje 
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          Sindikat spodbuja: 

• Timsko delo in sodelovanje 

• Inovativnost 

• Kakovost 
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             Ugodnosti članstva: 

• varstvo pravic iz kolektivnih pogodb (panožne in podjetniške) 

• pomoč v nesrečah in drugih izrednih razmerah 

• kolektivno nezgodno zavarovanje pri zavarovalni družbi 
Adriatic – Slovenica 

• solidarnostna finančna pomoč 

• Ugodna ponudba POČITNIC (terme. Olimija, morje .. 

• brezplačna pravna pomoč, vključno z zastopanjem na sodišču 

• dodatno izobraževanje in usposabljanje 

• ugodna ponudba počitnic v objektih sindikalnega turizma 

• Kartica ugodnosti ZSSS (500 mest po Sloveniji) 

• sodelovanje na letnih in zimskih športnih igrah 

• ažurno obveščanje preko dnevnih e-novic SKEI 
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                  Posredne ugodnosti: 

Plačilna kartica 

Delavske hranilnice. 
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                 Posredne ugodnosti: 

Delavska hranilnica  

 

 

• Najboljše bančne 

tarife 
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Internet: 

• www.skei.si 

SKEI Slovenija 

 

• SKEI Posočje 

Poročila o delu 

 

Tudi FB Skei Posočje 

 

http://www.skei.si/


   

 

 

SMO SKUPAJ MOČNI 

> 50% vseh zaposlenih v 

podjetjih 

 
Skupaj smo obranili: 

- malico 

- prevoz na delo 

- delovni čas 40h 

- dodatek na delovno dobo 

 

 

Kako nam lahko VI pomagate? 



Članstvo v SKEI 

• Ustanovite podružnice znotraj podjetja 

(javno) 

• Postanite člani regije REO POSOČJE 

(tajno) 



Članarina 1%  

od bruto plače 

Postanite član… 

…. dolgoročno bomo vsi imeli več 



Več informacij: 

Vojko FON 

Kolodvorska 8, 5000 Nova Gorica 

gsm: 041 954 784 

skei.posocje@siol.net 


