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Delovanje REO SKEI Posočje: 
 
 
Članstvo:   

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. 

 

Poročilo iz  sindikalnih podružnic: 

Polident: 

Izjava o varnosti z oceno tveganja je izdelana. Zbor delavcev bo izveden. Naredi naj se zloženka SKEI. 

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

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. 

 

 

Metalflex Tolmin in TIK Kobarid: 

M: 2x letno se dobijo z direktorjem. Iz vodstva so sporoči, da je priprava Pravilnika o preprečevanju mobinga 

prestavljena na konec maja. 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. 

T: Izdelan pravilnik o preprečevanju mobinga. Dogovarjajo se o Pravilniku o delovni uspešnosti. Regres bo 

izplačan v roku. Za malega Reneja so v TIKu zbrali 148 evrov. Denar je bil predan predsedniku Sirku, ki je 

izročil denar staršem. 

 

 



 2 

Letrika Šempeter: 

Z upravo dobro sodelujejo. Prav tako z SD. Podpisan je pravilnik o terenskem delu. Pripravlja se pravilnik o 

potnih stroških, tako da bodo dobili plačane prevozne stroške vsi tisti, ki ne koristijo avtobusov za prihod na 

delo. Po prodaji podjetja avstrijskemu podjetju Mahle smo vzpostavili stik z njihovimi predstavniki sindikata in 

sveta delavcev. Ravno tako smo začeli pogovore o sodelovanju v Evropskem svetu delavcev podjetja Mahle. 

 

Livarna Gorica: 

Podjetje ima veliko novih naročil. Plače 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.  

Predsednica in sekretar pregledajo sistemizacijo delovnih mest z namenom ugotovitve ali v podjetju 

plačujejo »beneficirano delovno dobo«. 

 

Intra lighting: 

Pravilnik o preprečevanju mobinga imajo. V podjetju se dela veliko nadur. Rotacija na delovnem mestu 

izvajajo na DM, kjer prihaja do škodljivih vplivov. Potrebno bo podpisati z vodstvom Dogovor o delovanju 

sindikata v podjetju. V kratkem času pričakujemo sestanek sekretarja REO SKEI Posočje z vodstvom 

podjejta. Izvedejo se aktivnosti za sklic zbora delavcev. Veliko zaposlenih je preko agencij Adecco in 

Manpover.   

 

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: 

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. 
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Delovanje komisij SKEI v Posočju: 

 

SKEI mladi: 

Izvedli smo vse sestanke na nivoju podružnic z namenom vzpostavitve boljšega delovanja mladih v 

sindikalnem delu. Z aktivnostmi bomo in moramo nadaljevati. 

 

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 

 

 

SKEI Komisija za šport 

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

vseeno naše odbojkarice in odbojkaši. Pa tudi drugi nismo od muh. Smo pa, kot vedno, glavni na plesišču. 

 

 

Komisija z varno in zdravo delo: 

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.  

S posredovanjem SKEI Metalflex smo pridobili podpisano izjavo o zagotavljanju vseh ukrepov za 

zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu. 
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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. 

 

 

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. 

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 

 

 
 

Načrti za prihodnost: 

- izobraževanje: Seminar javnega nastopanja (simulacija sklica zbora delavcev) 

- izobraževanje: Seminar preprečevanje mobinga 

 

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. 
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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 

 

 

 

Lepe počitnice vam želim. 

 

 

 

Zapisal: 

Vojko Fon 

sekretar REO SKEI Posočje 

 


