
SKEI je Skupna Koordinirana Energija Interesov

Včlanili ste se v naš SINDIKAT SKEI, kar je zanesljivo dobra odloči-
tev! Zato vam izrekamo iskreno dobrodošlico v Sindikatu kovinske 

in elektroindustrije Slovenije.
Veseli nas, da ste se odločili za članstvo prav v našem sindikatu 

in si s tem zagotovili varnejšo prihodnost tudi na področju dela in 
delovnega razmerja.

Morda ne veste točno kdo smo, kaj vam SKEI nudi ter kakšne so 
vaše pravice in ugodnosti? Preberite naslednje informacije in 

zvedeli boste marsikaj novega.

Kdo sploh je sindikat SKEI?
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, s kratico SKEI, je bil 
ustanovljen 9. februarja 1990 v Velenju in je naslednik Sindikata 
pridelave in predelave kovin. Je samostojna, neodvisna in reprezen-
tativna interesna organizacija prostovoljno združenih delojemalcev 
– članov, ki uveljavlja in zastopa ekonomske, gospodarske, socialne, 
stanovske, kulturne in druge interese članstva na vseh ravneh sin-
dikalne organiziranosti. V skladu s svojim programom in skupnimi 
interesi se povezuje tudi z drugimi sindikati ter Zvezo svobodnih sin-
dikatov Slovenije, krajše ZSSS. SKEI  je tudi polnopravni član Evropske 
zveze kovinarjev EMF, ki združuje preko 5 milijonov članov in Med-
narodne zveze kovinarjev IMF, ki združuje preko 60 milijonov članov 
po celem svetu.
Po številu članov in znanju je SKEI največji sindikat dejavnosti. Zdru-
žuje več kot 35.000 članov iz dejavnosti kovinske industrije, elektro-
industrije ter  kovinskih materialov in livarn. 

Njegova vizija je biti in ostati najmočnejša in spoštovana organiza-
cija delavcev, zaposlenih v dejavnosti kovinske ter elektroindustrije 
ter v dejavnosti kovinskih materialov in livarn. Njegovo  poslanstvo 
je, biti močan  pri zagotavljanju in izboljševanju pravic, temelječih 
na delu, zagotavljanju dobrih delovnih pogojev in ustreznih plač ter 
varstvu pravic delavcev pri delodajalcih in v državi.

Organiziranost sindikata SKEI
SKEI je organiziran na državni, regionalni ter podjetniški ravni. V 
SKEI se združuje 15 območij oziroma regij, v njih pa ima organizi-
ranih več kot 350 sindikalnih podružnic po podjetjih. SKEI je kon-
struktiven, dobro organiziran in učinkovit pogajalec, ko gre za zaščito 
interesov članov. Svoje delovanje krije samo iz članarine članov. V 
SKEI delujemo na  sestankih, tiskovnih konferencah, javnih tribunah, 
ki jih organiziramo tudi skupaj z nevladnimi organizacijami, šolami, 
fakultetami in drugimi združenji. Delujemo preko pogajanj na podje-
tniškem, območnem, regijskem in tudi na državnem nivoju v različ-
nih pogajalskih skupinah. Za nas in naše članstvo najpomembnejše 
so pogajalske skupine za panožne kolektivne pogodbe. Na državnem 
nivoju sodelujemo v Ekonomsko socialnem svetu kot upoštevanja 
vreden partner, pri delu zavodov, z izdajanjem različnih soglasij, de-
lujemo v širokem spektru industrijskih akcij in podobno. Delujemo 
tudi preko vseh oblik javnosti, s katerimi tvorno sodelujemo in jih 

redno obveščamo, tako preko modernih kot tudi klasičnih načinov. 
Nenazadnje velja omeniti sodelovanje sindikata SKEI v širših oblikah 
združevanja, ki nam dajejo širšo veljavo in globlji pomen tako preko 
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, kot Evropske zveze kovinarjev 
ter Mednarodne zveze kovinarjev, katerih polnopravni člani smo.

Pravni temelji in pravica do sindikalnega organiziranja 
Člani nas pogosto obveščajo, da jim delodajalci ne dovolijo ustanovi-
tve sindikata v podjetju, ali jim celo prepovedujejo članstvo v sindi-
katu in jim grozijo z različnimi kaznimi ali šikaniranji. Zaradi tega vas 
želimo seznaniti, da Ustava Republike Slovenije, ki je temeljna ustav-
na listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in s 
tem tudi najvišji akt v državi, zagotavlja varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije.
Tako Ustava republike Slovenije v svojem 76. členu določa, da je 
ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobo-
dno. V 77. členu nadaljuje, da imajo delavci pravico do stavke, vendar 
se ta pravica, če to zahteva javna korist, upoštevajoč vrsto in nara-
vo dejavnosti, lahko z zakonom omeji, ne sme pa se je prepovedati. 
V 42. členu lahko preberemo, da je vsakomur zagotovljena pravica 
do mirnega zbiranja in javnega zborovanja. Zakonske omejitve teh 
pravic so dopustne le, če to zahteva varnost države, javna varnost 
ali varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Zatorej nam nihče ne 
more prepovedati včlanitve v sindikat niti nas zaradi tega kaznovati 
ali šikanirati na delovnem mestu.
Prav je, da ste seznanjeni, da delovanje sindikatov v Republiki Slove-
niji omenjajo tudi drugi zakoni in akti. Eden izmed njih in za nas zelo 
pomemben je Zakon o reprezentativnosti sindikatov, ki v svojem 6. 
členu med drugim navaja, da so reprezentativni tisti sindikati, ki:

• so demokratični in uresničujejo svobodo včlanjevanja v  
sindikate, njihovega delovanja in uresničevanja članskih  
pravic in obveznosti,

• so neodvisni od državnih organov in delodajalcev,
• se financirajo pretežno iz članarine in drugih lastnih virov,
• imajo določeno število članov v skladu z določili tega  zakona.

Enako pomemben je tudi 7. člen tega zakona, ki navaja sledeče:
»Reprezentativni sindikati sklepajo kolektivne pogodbe s splošno ve-
ljavnostjo in sodelujejo v organih, ki odločajo o vprašanjih ekonom-
ske in socialne varnosti delavcev ter predlagajo kandidate delavcev, 
ki sodelujejo pri upravljanju, v skladu s posebnimi predpisi.«
Delovanje sindikatov je opredeljeno tudi v mednarodnih aktih, kot 
je Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
ter različnih konvencijah Mednarodne organizacije dela. Vse tri spo-
daj omenjene konvencije so v veljavi tudi v Sloveniji.
Vsebina konvencije št. 87 se nanaša tako na svobodno ustanavljanje 
organizacij kot tudi na svobodno delovanje organizacij ter prepove-
duje kakršnokoli diskriminacijo na področju sindikalne svobode, ki 
mora biti zagotovljena vsem delodajalcem in delojemalcem ne glede 
na to, ali so zaposleni v zasebnem ali javnem sektorju, in ne glede 
na poklic, spol, barvo, raso, vero, državljanstvo ali politično prepri-
čanje.

Za »organizacijo« v smislu te konvencije šteje vsaka organizacija de-
lavcev in delodajalcev, katerih namen je izboljšati in varovati inte-
rese delavcev in delodajalcev (10. člen), da mora država storiti vse 
potrebno, da bo delavcem in delodajalcem zajamčena sindikalna 
svoboda (11. člen).
Osnovni cilj konvencije št. 98 je zagotoviti varstvo delavcev pred 
diskriminacijo pri zaposlovanju zaradi uresničevanja sindikalne 
svobode ter spodbujati razvoj in uporabo postopkov prostovoljne-
ga dogovarjanja med delodajalci ali delodajalskimi organizacijami in 
delavskimi organizacijami, ter na drugi strani vzpodbuditi uporabo 
postopkov prostovoljnega sklepanja kolektivnih pogodb. Konvencija 
določa, da morajo biti delavci zavarovani proti diskriminaciji, ki bi 
ogrožala sindikalno svobodo na področju zaposlovanja in sicer zlasti 
pred dejanji, ki imajo namen:

a) da se delavca zaposli pod pogojem, da se ne včlani v sindikat  
ali da iz njega izstopi

b) da se odpusti delavca ali kako drugače škoduje, ker je član  
sindikata ali se udejstvuje v sindikalnih dejavnostih (1. člen)

Konvencija št. 135 določa, da je potrebno delavskim predstavnikom 
v podjetju zagotoviti učinkovito pravno  varstvo pred vsakim, zanje 
neugodnim ravnanjem vodstva podjetja.
Če sta v istem podjetju imenovani oziroma izvoljeni obe vrsti de-
lavskih predstavnikov, je treba storiti vse potrebno, da se izvoljene 
predstavnike delavcev (Svet delavcev) ne izkoristi za ogrožanje po-
ložaja zainteresiranih sindikatov, ampak vzpodbudi medsebojno so-
delovanje. 

Pomembna je še Evropska socialna listina (ESL); citat; »Vsakdo ima 
pravico, da mirno zboruje in se svobodno združuje, vključno s pra-
vico, da ustanavlja sindikate in se jim pridruži, da bi zavaroval svoje 
interese.«
 
Najpomembnejši Ustavnopravni okvir za razvoj in ureditev pravnih 
razmerij med predstavniki delavcev in delodajalcev na ravni podjetja 
predstavljajo predvsem naslednje ustavne določbe:

- 2.čl.; Slovenija je demokratična republika
- 3. čl.; Slovenija je pravna in socialna država
- 75.čl.; soodločanje
- 76. čl.; sindikalna svoboda (ustanavljanje in delovanje sindika-

tov ter včlanjevanje vanje je svobodno)
- 77. čl,; pravica do stavke (delavci imajo pravico do stavke, ome-

jitev – z zakonom, če zahteva javna korist, upoštevaje vrsto in 
naravo dejavnosti)

- 66. čl.; varstvo dela
- 67. čl,; lastnina (tudi socialna funkcija)
- 74.čl.; podjetništvo (gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v 

nasprotju z javno koristjo).

Najpomembnejši zakoni, ki urejajo navedeno materijo pa so: Zakon 
o delovnih razmerjih (ZDR; Ur.l. RS, 42/02),  ter v (103/2007- novela 
ZDR-A),



• Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU; Ur.l. RS, 
42/93, 56/01)

• Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRS in, Ur.l. RS, 13/93)
• Zakon o stavki (Ur.l. RS, št. 23/1991)
• ZDR90 (112.-119. čl.) in ZTPDR (86.-87.) in 7. čl. ZDR (Ur.l. RS, 

42/02) 
• Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1; Ur.l. RS, št. 

2/04).

Zakaj je dobro biti član sindikata? 
Verjetno ste se pri odločanju, ali postati član sindikata ali ne večkrat 
vprašali: Kaj pa mi sindikat sploh nudi? Saj imam enake pravice kot 
tisti, ki niso včlanjeni v sindikat.

Drži, vendar to velja le za nekatere pravice iz sklepanja in uveljavlja-
nja kolektivnih pogodb ali zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev 
ter drugih delavskih pravic, ki so zagotovljene z zakonom. Zagoto-
vo veste, da je v državah brez sindikatov nivo zaščite delavcev bi-
stveno nižji.  Kljub vsemu so določene pravice in ugodnosti  na voljo 
samo našim članom sindikata. 

Člani našega sindikata SKEI ste kolektivno nezgodno zavarovani pri 
zavarovalni družbi »Adriatic Slovenica«, svojim članom nudimo so-
lidarnostno - finančno pomoč, zagotavljamo vam brezplačno prav-
no varstvo ter ugodne kreditne pogoje. V naši regiji je že uvedeno 
dopolnjeno pravno svetovanje, tudi za druge oblike civilnega pra-
va v obliki ustnih nasvetov. Pravna pomoč in zastopanje sta v celoti 
zagotovljena na področju delovnopravnih in socialnih sporov pred 
delodajalci in na sodišču.
Za vse znanja željne, prirejamo vsako leto različne delavnice in stro-
kovna izobraževanja na temo sindikalnega delovanja in varstva de-
lavskih pravic. Sodelujemo tudi z različnimi nevladnimi organizaci-
jami.

Želite kdaj pobegniti iz sivega vsakdana? Imate radi zabavo in druže-
nje? Ste vedeli, da se vsako leto srečujemo na letnih športnih igrah, 
kjer med seboj tekmujemo v različnih športnih disciplinah, kot so 
mali nogomet, odbojka, namizni tenis, pikado, vlečenje vrvi? 
Ste vedeli, da pozimi priredimo smučarsko športno tekmovanje v ve-
leslalomu in teku na smučeh?

Vas sprošča ribištvo ali raje zahajate v gore? Res je. Niti ribištvo niti 
gorništvo nam ni tuje. Osvojili smo že najvišji slovenski vrh Triglav.

Zagotavljamo vam tudi:
• ugodno ponudbo počitnic v objektih sindikalnega turizma;
• aktivno sodelovanje v vseh oblikah dela sindikata; 
• pravico, da s svojimi pobudami, predlogi, mnenji, vprašanji in  

kritikami sooblikujete, sprejemate in uveljavljate stališča  
sindikata;

• pravico voliti in biti voljen v organe sindikata;
• pravico biti obveščen o vseh dejavnostih sindikata;

• pravico do zaščite zaradi posledic sindikalnega delovanja;
• pravico do priznanj in nagrad za delo v SKEI;
• pravico do drugih ugodnosti, v skladu z akti, ki jih sprejme  

SKEI.

Kaj pa vaše članske dolžnosti?
Vsak član je dolžan:

• delovati v skladu s programskimi usmeritvami in akti sindikata;
• opredeljevati se do oblik in sredstev sindikalnega boja in v njih  

sodelovati;
• aktivno in disciplinirano izvajati demokratično sprejete odloči-

tve o načinu sindikalnega boja, vključno s stavko;
• redno plačevati članarino, ki znaša 1,0 % bruto plače, skupaj z  

nadomestili, od katerih se plačujejo davki in prispevki.

Kako plačujete članarino?
Če ste se včlanili v sindikat v vaši sindikalni podružnici v podjetju, od-
vaja znesek za članarino mesečno od vaše plače delodajalec, skladno 
z zakonodajo. Če ste včlanjeni kot posameznik, plačujete članarino 
sami preko plačilnega naloga ali spletne banke. 

Članska izkaznica in kartica ugodnosti
Vsak član z včlanitvijo prejme člansko izkaznico, ki je last. Na njej so 
podatki o članu ter navedene pravice in ugodnosti člana v skladu s 
Statutom. Pri uveljavljanju članskih ugodnosti se morate izkazati s 
predložitvijo članske izkaznice.
 
Od leta 2006 dalje prejme vsak član poleg članske izkaznice tudi Kar-
tico ugodnosti, ki jo je izdala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. 
Z njo uveljavljamo popust na različne izdelke ter storitve na več kot 
500 prodajnih mestih po vsej Sloveniji. Vsako leto prejme član novo 
nalepko, ki velja za tekoče leto. Sezname ponudnikov lahko najdete 
pri vaših sindikalnih zaupnikih ali na spletni strani: http://www.zsss.si

Ali lahko prekinete članstvo v sindikatu?
Tako kot je prostovoljna včlanitev v sindikat, je prostovoljen tudi iz-
stop iz članstva oziroma prekinitev članstva. Izstopite tako, da podpi-
šete izstopno izjavo in vrnete člansko izkaznico. S tem vam preneha-
jo veljati tudi vse pravice in ugodnosti člana sindikata.

Ali morate po izstopu iz članstva člansko izkaznico 
vrniti?
V primeru, ko vam preneha članstvo, morate vrniti člansko izkaznico 
tam, kjer ste bili vključeni v sindikat oziroma v območni ali regijski 
organizaciji.

Na koga in kdaj se lahko obrnete, ko ste v težavah?
Kadar ste v težavah, se lahko vedno obrnete na sindikalnega zaupni-
ka v vašem podjetju. Če vam ne more svetovati oziroma ustrezno 
pomagati, se lahko obrnete na sekretarja iz posameznega območja 
oziroma regije, v kateri ste včlanjeni, na našega pravnika ali na osebe 
zaposlene v sindikatu. Tudi v primeru, ko ste včlanjeni kot posame-
znik, smo vam vedno na voljo na območjih oziroma regijah, kjer vam 
bomo zagotovo znali pomagati ali usmeriti na prave osebe.

Kje nas najdete?
Za vas v širšem območju Ljubljane na naslednjih naslovih:

Regijska organizacija SKEI  Ljubljane in okolice
Dalmatinova ulica 4
1000 LJUBLJANA
Zlatko HERNČIČ, sekretar
Telefonska št.: 01 3000 915
Elektronski naslov: zlatko.herncic@sindikat-zsss.si 
Spletna stran; http://www.skei.si  
Darja Arsič, tajnica
Telefonska št.: 01 3000 912
Elektronski naslov: darja.arsic@sindikat-zsss.si 
Spletna stran; http://www.skei.si

NASLOV NAŠE KROVNE ORGANIZACIJE:
SKEI Slovenije
Dalmatinova ulica 4
1000 LJUBLJANA

Dopisu prilagamo tudi vašo člansko izkaznico ter kartico ugodnosti, v 
kolikor je še niste prejeli.
Za vas smo pripravili tudi majhno pozornost z naše strani – obesek 
za ključe ...
... in ne  pozabite: bodite radovedni, sprašujte in nas pokličite, ko 
boste v težavah!

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!
Z lepimi pozdravi, 

Regijska organizacija Sindikata kovinske in elektroindustrije 
Slovenije Ljubljane in okolice

Darja ARSIČ in 
Zlatko HERNČIČ


