
nagovor predsednice  

 

SKEI je pripravljen, da svet spreminja na bolje.  

Kaj pa vi? Ste pripravljeni sami storiti kaj zase?  

Ste pripravljeni to storiti skupaj z nami? .  

Na določenem delu lahko to storimo skupaj. 
Ko gre za vprašanje dela, dostojnega in 
plačanega, varnega, ki ga boste radi opravljali in 
to do primerne starosti, vam lahko pomagamo 
mi.  

Kot posamezniki smo prešibki, skupaj lahko 
premaknemo vse. Obstajata le dva pogoja: da 
vsi zavihamo rokave in da v to verjamemo. 

 Pa da ne iščemo izgovorov, seveda. 

Lidija Jerkič, predsednica SKEI Slovenije 

vsak član SKEI  v  Iskri 
Avtoelektrika  ima naslednje 
ugodnosti 

 

1. varstvo pravic iz kolektivnih pogodb, 
(branžne in podjetniške), 

2. pomoč v nesreči in drugih izrednih 
primerih, 

3. člani SKEI ste kolektivno nezgodno 
zavarovani pri zavarovalni družbi 
Adriatic Slovenica,  

4. svojim članom nudimo solidarnostno  
finančno pomoč,  

5. brezplačno pravno pomoč v zvezi s 
pravicami iz delovnega razmerja, 
vključno z zastopanjem na sodišču, 

6. ugodne kreditne pogoje in pomoč pri 
Delavski hranilnici, 

7. dodatno izobraževanje in usposabljanje, 

8. druženje in ugodno ponudbo počitnic v 
objektih sindikalnega turizma, 

9. kartico ugodnosti ZSSS (500 mest po 
Sloveniji), 

10. sodelovanje na letnih in zimskih 
športnih aktivnostih, 

11. jubilejne nagrade so višje za 10%. 

 

Z včlanitvijo v SKEI prejmete člansko 
izkaznico s katero imate popust v več kot 500 
trgovinah vključn o z Merkatorjem . 

 

 

postani tudi ti član SKEI 

samo skupaj smo moćnejši 

bodoča varnost – SEDAJ… 
 

 

 

regijska organizacija  Posočje 

 

sindikalna podružnica  
Letrika 

 

 

SKEI največji sindikat dejavnosti v Sloveniji. 
Združuje več kot 35.000 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. 

 

 

...gradimo človeško sedanjost 
za konkurenčno prihodnost.. 



nagovor predsednika sindikalne 
podružnice 

Malokdo se zaveda pravega pomena sindikata, 
tega, da je sindikat edini zakoniti zastopnik 
delavcev, ki lahko komunicira, se pogaja z 
upravo, podpisuje in sodeluje pri spreminjanju 
kolektivne pogodbe, posreduje informacije, 
pridobljene v delovnem okolju - probleme, 
želje, nepravilnosti - in jih skuša urediti, ščiti 
pravice delavcev in še mnogo več.  

Ta mehanizem, ki nam je dan, moramo 
podpirati vsi zaposleni, saj le tako čutimo 
pripadnost, posledica tega je večja angažiranost, 
več informaciji, več idej, večja povezanost med 
seboj. Družba na ta način dobi pravo sliko 
razmišljanja in zadovoljstva vseh zaposlenih.  

Zavedati se moramo, da vsi tvorimo eno, vsi 
delamo za enake interese, vsi skupaj smo 
podjetje, ki prinaša kruh in če bomo v njem 
zadovoljni, bo tudi produktivnost in 
dobičkonosnost večja. Z njo pa tudi naša 
varnost. 

Zato te vabim, da se nam tudi ti pridružiš in 
pomagaš, da skupaj vse to dosežemo in 
ohranimo. 

 Dejan Sirk, predsednik sindikalne 
podružnice SKEI Iskra Avtoelektrika 

 

 

 

vaši sindikalni predstavniki 

 

1. Igor Vodopivec, int. tel.:  639 

2. Valter Ščukovt, int. tel.: 925, 051 604753 

3. Aleš Lemut, int. tel.: 548 

4. Dejan Sirk, int. tel.: 682, 041 815136 

5. Marijan Penko, int. tel.: 469 

6. Valter Bensa,  int. tel.: 284,  

7. Nadja Komac, int. tel.: 769,  

8. Tatjana Panjtar, int. tel.: 581 

9. Dean Marvin, int. tel.: 526 

10. Aleksander Šuligoj,  int. tel.: 191, 041 858070 

11. Estera Rijavec, int. tel.: 258 

12. Igor Troha, int. tel.: 322 

13. Simeon Markič,  int. tel.: 228, 051 602943 

14. Primož Pahor,  int. tel.: 428 

15. Miranda Kavčič,  int. tel.: 770,  

16. Radivoj Vidmar,  int. tel.: 887, 031 637062 

17. Dean Bizjak, int. tel.: 512 

 

Kadar ste v težavah, se lahko vedno obrnete na 

sindikalnega zaupnika ali predsednika sindikalne 

podružnice v vašem podjetju. Če vam ne more 

ustrezno pomagati, se lahko obrnete na predsednika 

ali sekretarja RO SKEI Posočje. 

 

 

komisije v podjetju 

 

V podjetju Iskra Avtoelektrika imamo 

ustanovljene vsebinsko enake komisije kot na 

nacionalnem nivoju.  

Vsaka ustanovljena komisija se ukvarja s točno 

določeno problematiko.   

Nanje se lahko obrnete, če imate probleme, 

predloge ali ste pripravljeni aktivno delovati kot 

član komisije iz  vaše sredine. 

 

Vsak predsenik komisije v podjetju je hkrati 

predstavnik RO Posočje na nacionalnem nivoju. 

 

Komisija za vprašanja mladih 

Jaka Merljak, 929 

 

Komisija za seniorje 

Valter Bensa, 284 

 

Komisija za šport 

Iztok Maraž, 597 

 

Komisija za varnost in zdravje pri delu 

Simon Šibelja, 898  

 

Skupni odbor za preprečevanje in odpravo 

posledic  mobinga 

Martina Čermelj, 384 

 

Komisija za spremljanje delovnega časa 

Vojko Fon, 343 

 

 

Seznanitev sindikata SKEI z delom nad 60 ur 

PRDČ+ 

Vsi sindikalni zaupniki po enotah (glej seznam) 

 

 

 

.... postani tudi ti naš član... 


