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POROČILO iz izobraževanja »Za še boljše delo sindikata SKEI v Posočju«. 
 
V REO SKEI Posočje je potekalo izobraževanje z naslovom  »Za še boljše delo 
sindikata SKEI v Posočju«. Vabilu so se odzvali vsi sindikalni predsedniki ter 
zaupniki iz 12 podružnic sindikata SKEI, ki delujejo od Mirna preko Nove Gorice, 
Tolmina, Kobarida in Bovca. Uvodoma je predsednik REO SKEI Posočje Dejan Sirk 
predstavil pomen izobraževanj, katero predstavlja osnovo za še boljše delo z člani 
sindikata. Izmenjava informacij so ključnega pomena, da ljudje vidijo in spoznajo, da 
je organizacija, katerih člani aktivno udeležena v aktualnih dogodkih. Naša 
predsednica Lidija Jerkič je predstavila potek pogajanj za nove kolektivne pogodbe iz 
vseh 3 naših panog, ki jih pokrivamo. Predstavila je predloge kolektivnih pogodb 
delodajalcev ter nasprotne predloge iz naše strani. Poudarila je, da naše kolektivne 
pogodbe veljajo še najmanj 2 leti tako, da se nam s pogajanjem ne mudi. Edvard Gal 
je predstavilo pomen dobre izmenjave informacij na poti predsednik – zaupnik – član, 
ki pomeni tudi neko psihološko varnost za zaposlenega, saj ob vedenju, da nekdo 
stoji za njim, ali pa ob njem, se vsak človek bolje oz. varneje počuti. Predstavnici 
društva Nova pot so nas z muziko terapijo popeljale v aktivno izvajanje 5 AS tehnik 
za obvladovanje stresa. Tehnike so zelo enostavne in ob sami izvedbi smo takoj 
opazili pozitivne učinke na telo. Tehnike bomo prenašali na naše člane ter jih tudi 
sami izvajali. Spoznali smo tudi pomen, kako je pomembno kdaj reči tudi »NE« in pri 
tem ostati mirni in 10 največjih napak, ki jih storimo, ko smo miselno izčrpani. 
Barbara Kozina iz pravne služba SKEI pa je predstavila nove zakone ter pravic 
invalidov iz naslova Zavoda za zaposlovanje. Na koncu je razprava bistveno 
podaljšala čas našega izobraževanja, saj je bilo vprašanj za vse predavatelje veliko. 
 
Naslednje predavanje, na temo mobinga, bo izvedeno po novem letu, saj smo v regiji 
opazili, da s nižanjem plač oz. padec le-te na minimalno se nad delavci, v nekaterih 
podjetjih, vršijo dodatni pritiski. 
 
Vojko FON 
SKEI Posočje 
 

 

 


