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SKEI Posočje – poročilo o delu za leto 2016  

 

Delovanje REO SKEI Posočje:  

V letu 2014 smo na regiji Posočje imeli 5 sej. Vse so bile na sedežu sindikata Skei Posočje. Poleg 

rednih sej je sekretar v stalnem kontaktu z predsedniki sindikalnih podružnic. Največ dela je z hitrim 

»pravnim« svetovanjem predsednikov na področju delovno pravne zakonodaje. Svetovanje oz. pomoč 

nudim našim predsednikom in članom z pomočjo Barbare Kozina in Bogdana Ivanoviča, katera vedno 

priskočita na pomoč ob morebitnem pravem tolmačenju členov zakonodaje. Prav tako se člani po 

navodilih predsednikov iz sindikalnih podružnic telefonsko oz. osebno zglasijo v pisarni, kjer jim 

pomagamo glede na njihove probleme v službi. Večino primerov ugodno rešimo za naše člane. Ob 

svetovanju bi rad poudaril to da se je izkazalo za pravilno da se z sindikalnimi podružnicami sproti 

dele. Na ta način se izognemo marsikateremu problemu, ki bi lahko nastal. Skozi celo leto v različnih 

obdobjih se od predsednikov SP zahteva da izvedejo tiste aktivnosti, katere so delodajalci dožni 

podati sindikatu v določenih obdobjih. 

Z namenom ozaveščanja delodajalcev ter sindikalnih predstavnikov smo organizirali v začetku elta 

konferenco z naslovom V Posočju brez stresa z zanimivimi sogovorniki. 

Konferenca V Posočju brez stresa obravnava stres in preprečevanje nasilja na delovnem mestu, ter 

načine, kako se takšnim situacijam ogniti. Tema je bila obravnavana iz zdravstvenega in psihološkega 

vidika ter sindikalnega in pravnega vidika, saj so na konferenci sodelovali vsi, ki se z preprečevanjem 

stresa tudi službeno ukvarjajo. 

Govoriti o stresu in mobingu pomeni tudi prepoznati načine ter metode s katerim se ga obranimo in 

preprečimo.  

Dejan Sirk,  

predsednik REO Skei Posočje 

 

Prepoznavanje ter preprečevanje nasilja v podjetjih 

Lidija Jerkič,  

predsednica Skei Slovenije 

Kako sindikat Skei varuje zdravje zaposlenih v podjetju 

 

Prim.Dr. Nataša Fikfak, 

direktorica SB Dr. Franc Derganc 

Posledice stresa na naše življenje iz zdravstvenega 

vidika 

 

mag. Irena Šinigoj Batistič 

univ. dipl. psih., kognitivno 

vedenjska terapevtka 

Kako prepoznati znake stresa in kako se spoprijeti z njim 

 

Odmor  



Mateja Gerečnik,  

predsednica Komisije za ženska 

vprašanja pri Skei Slovenije 

Formalni in neformalni ukrepi na področju mobinga – 

vloga sindikata v podjetju 

 

Maja Krašovec Orel,  

odvetnica 

Zastopanje žrtev mobinga na sodišču 

 

 

Vojko Fon,  

 

Zaključek in ocena 

   Priložnostni plakat 

 Udeleženci konference 

 

 

Sodelovali smo v vseh aktivnostih, ki jih je vodila centrala centrala Skei, tako smo izvedli vse volitve v 

sindikalne podružnice, ponekod izvolili nove predsednike drugje potrdili staro – nove predsednike, 

izvedli volitve v skladu z pravilniki na regiji Posočje ter določili kandidate za VII. Kongres Skei, ki je bil 

na Brdu pri Kranju. Prav tako smo izvolili novega predstavnike IO in REO iz Posočja.  



 

VII.kongres Skei – delegati iz Skei Posočje 

 

V drugi polovici leta smo sodelovali pri aktivnostih, ki jih je izvajala centrala Skei za podporo našim 

pogajalcem ob pogajanju za vse 3 KPD. V septembru smo tako organizirali novinarsko konferenco na 

kateri je predsednica Skei Lidija Jerkič zbranim novinarjem predstavila potek naši pogajanj in 

potrebnega zaostrovanja.  

V oktobru smo tudi sodelovali pri podaji predlogov za spremembo statuta SKEI. 

 

  

Prvi sestanek novih starih predsednikov SP 

 

 

 



E-novice Skei Posočje 

Začeli smo izdajati Novice iz Skei Posočja, katere izobesijo predsedniki v SP na oglasne deske v 
podjetjih z namenom da so tudi tisti člani, kateri nimajo e-pošte in ne prejemajo e-novic seznanjeni z 
dogajanjem v SKEI. 

Za sindikalno podružnico Metalflex smo izdelali časopis katerega so prejeli vsi zaposleni. 

 

Članstvo:   

Povečalo se je število predvsem mladih članov katere pridobimo na uvodnem seminarju predvsem v 

Mahle Letrika Šempeter.  Pridobivanje članov je stalna praksa v vseh SP, kjer sindikat dobro deluje.  

V SKEI Posočju so na novo vstopali člani tudi iz zaposlitvene agencije. To so agencijski delavci, ki 
delajo v Livarni Gorica preko zaposlitvene agencije Tetis Testen. Članov sindikata je že 12 in jih bo 
kmalu več kot jih je članov iz matičnega podjetja Livarna. 
 
Druga podružnica, ki je izboljšala svoje delovanje je SP Mahle Letrika Bovec in to prav po zaslugi 
novega predsednika Erika Curka, kateremu je uspelo povečati članstvo v enem letu iz 60 na 130 
članov Skei. 
 
Ob odhodu Ilje Jankoviča v penzion je vodenje SP Gostol prevzel sekretar Vojko Fon. 

 
Skei seniorji 

 Zaključek leta 2016 – Skei seniorji 

 



 

 

 Obisk IO Skei 

 

Športne igre Skei 

Skei Posočje je sodeloval na vseh športnih prireditvah, ki jih je organiziral Skei v sodelovanju Komisije 

za šport. Dosegli smo celo nekaj odmevnejših zmag in dosežkov. Vsekakor p aje nam važno 

sodelovati bolj kot zmagati. 

 

 Ribičija 



 

 

 Ribičija 

 

 

 

 Vzpon na Triglav 



 Skei na vrhu 

 

Izobraževanje: 

 Na regiji Posočje smo izvedli 2 izobraževanji, skupaj z ZSSS na temo: 

- Kako privabiti mlade v sindikat  

- Varnost in zdravje pri delu 

Naših izobraževanj se udeležujejo tudi sindikalisti drugih panog iz Nove Gorice in okolice. 

 

 Izobraževanje  

 

 



  

Udeleženci enega od izobraževanj 

 

 

Zapisal: 

Vojko FON, sekretar ReO SKEI Posočje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na podlagi zakona o računovodstvu predlagamo pojasnila k izkazom za leto 2016: 

 

Splošni del: 

1. Predstavitev pravne osebe 

Regijska organizacija Skei Posočje združuje člane sindikata skei iz 12 podjetji. 

2. Kratek opis razvoja 

Delujemo že od leta 1991 

3. Predstavitev vodstva 

Vodstvo:  

Dejan Sirk; predsednik Reo Skei Posočje; podpredsednik: Marko Rusič in Vojko Fon; sekretar 

4. Predstavitev organov 

Nadzorni odbor: 

Sonja Matuc ,Dean Marvin. Vasja  

5. Pregled dejavnosti 

Reo Skei Posočje pomaga predsednikom samostojnih sindikalnih podruinic iz Posočja pri 
uveljavljanju delovnopravne zakonodaje v podjetjih,kjer ima sindiakt Skei svoje člane. 

6. Vplivi na delovanje 

 

 

Posebni del 

1. Izvedba programov, dejavnosti in projektov 

 

 

Zaključni del 

1. Datum sprejetja letnega poročila 

Letno poročilo je bilo / bo sprejeto na Izvršnem odboru Skei Posočje dne 

 

 

 

Nova Gorica, 22.3.2017       

 

Poročilo pripravil 

Vojko Fon, sekretar ReO Skei Posočje 

 

 

Predsednik ReO Skei Posočje 

Dejan Sirk 

 

 



 

 

 

 


