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SKEI Posočje – poročilo za leto 2013 
 
 
Delovanje REO SKEI Posočje: 
Začetek leta je zaznamovala stavka SKEI. Datum za stavko je IO SKEI Slovenije izbral prvi, 
a so na isti dan stavko napovedali tudi sindikat učiteljev. Je pa bilo pred stavkovno 
obdobje dolgo, saj se pogajalske ekipe niso dosegle dogovora o naših zahtevah. Tako smo 
v podporo naši pogajalski ekipi izvedli enodnevno stavko katere se je v Posočju udeležilo 
velika večina članov. V vseh podjetjih so stavkali predvsem v proizvodnji, veliko režijskih 
delavcev pa je solidarnostno po malici jemala dopust in so prav tako odšli domov. Delo je 
popolnoma stalo v Letriki, Gostol Gopanu, AET Tolminu ter TIK Kobaridu. Delno pa je bila 
zaustavljena proizvodnja v Polidentu in Intra Lighting. Ker so delodajalci videli, da je bila 
stavka pravilno in uspešno organizirana so na veliko zahtevali od zaposlenih izjasnevanje 
»Ali so stavkali ali so imeli dopsut? Ter predlagali da za ta dan koristijo ure.« Vse to z 
namenom, da bi na GZS poslali podatek o čim manjši udeležbi na stavki v njihovem 
podjetju. Ocenjujemo, da je v stavki sodelovali cca. 1320 delavcev iz SKEI Posočja. Ob 
stavki smo tudi zbrali podpise za trajajočo stavko. Zbrali smo jih dovolj, da bi stavko lahko 
izvedli. Samo izvedbo stavke smo vodili preko SKEI Posočje, obveščali naše člane ter 
centralo o poteku stavke. Navkljub temu pa smo se utopili v poročanju stavke javnega 
sektorja.  
V podporo pogajalskim ekipam smo dodatno izvedli: 

- Z prijavo kršitev na inšpekcije (23.2.2013, 18 krvodajalcev). 
- izvedbo krvodajalske akcije, 
- ter razdeljevanje paketov prve pomoči potrebnim članom preko Karitas. 
- 7. Aprila, ko je svetovni dan za zdravje organizirali akcije, ki bodo spodbujale naše 

člane, da več časa poskrbijo za svoje zdravje.  
- Akcija Prijavi kršitev, ki se dogaja v podjetju 

 
Pogajanja za povečanje plač so se konec marca počasi začela približevati koncu. Konec 
marca je naša pogajalska ekipa podpisala Dodatek h KPD za elektroindustrijo s katerim se 
najnižje osnovne plače dvignejo s 1.3 za 2.4%. V Dodatku je poleg povečanja regresa 
zapisano tudi, da se, v kolikor je več kot 5% zaposlenih v lanskem letu prejemalo 
minimalno plačo en izmed dodatkov, na podlagi pogajanj z sindikatom, izločijo iz sistema 
minimalne plače. Glede na to, da spada v naši REO velika večina podjetji pod KPD 
elektroindustrija (Letrika, Intra Lighting, Letrika Bovec, Metalflec, AET Tolmin, Polident, 
TIK) so se morale plače v vseh teh podjetji, na podlagi doseženega povečati 
 
Vsekakor pa je doseženo povečanje plač odraz sodelovanja v januarski enodnevni stavki 
ter zbiranju podpisov za trajajočo stavko. V KPD elektroindustrije, kjer smo se na nivoju 
Slovenije najbolj udeležili stavke je tudi izplen največji. Pa čeprav je tudi tu izplen enak 
velikosti inflacije v 2 letih. So pa pogajalci z izločitvijo dodatkov iz sistema minimalne plače 
kar povečali plače tistim, ki prejemajo samo minimalno plačo. In teh podjetji je v Posočju 
kar nekaj.  
Če analiziramo stavko je dobro zapisati to, da ne smemo verjeti direktorjem, ki govorijo, 
da pri nas imamo delo in da naj stavkajo drugi, saj boste itak dobili tisto kar se dogovorijo 
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na državnem nivoju. To je zavajanje, ki prepreči stavko v podjetju, da se lahko na 
državnem nivoju pohvalijo, da pri njih pa ni stavke. Tudi na državnem nivoju se delajo 
spiski katera podjetja (katera KPD; elektroindustrija, kovinska industrija ali livarne) so 
stavkali in samo na osnovi tega sledijo rezultati. Tako se je tudi letos pokazalo. Največ 
smo iztržili v elektroindustriji, nato kovinska in šele na koncu livarne, ki se večinoma 
stavke niso udeležili sedaj pa se čudijo zakaj jim bodo najbrž odpovedali Kolektivno 
pogodbo.  
Druga pomanjkljivost je bila izvedba stavke v zimskem času, ko je najmanj dela in je v 
zraku grožnja po odpuščanju. Že konec marca pa v vseh podjetjih govorimo o ponovnem 
zaposlovanju. Torej bi bila stavka bolj smiselna v poletnem času. V zimskem smo jim 
naredili še uslugo, da delodajalcem ni bilo potrebno plačati enega (stavkovnega dneva).  
Naslednji moramo biti v izvedbi stavke še bolj enotni, ker samo to nam bo prineslo 
rezultate.  
 
V mesecu juniju smo v okviru humanitarne akcije Za Gajine korake zbrali naslednjo vsoto, 
ki je bila iz strani sindikalnih podružnic nakazana na TRR staršev, ki zbirajo denar za 
operacijo Gaje v Ameriki. Sindikat Letrike Bovec skupaj z vodstvom podjetja 2000 €, 
sindikat Hidria AET 580 €, sindikat ITW Metalflex 190 €. Na ta način smo pokazali, da smo 
člani sindikata SKEI tudi humanitarni in radi pomagamo. 
 
V juniju je bila izvedena predstavitev delovanja sindikata SKEI v podjetju RUT d.o.o.. Na 
predstavitvi so bile razdeljene pristopne izjave, katere so zainteresirani vračali na SKEI 
Posočje. V novih podjetjih, kjer še ni bilo nikoli sindikata se zaposleni bojijo prevzeti 
naloge, čeprav so po zakonu ščitenji. V takšnih primerih prevzame naloge zunanjega 
sindikalnega zaupnika sekretar regije. 
 
Pa poglejmo kaj sploh dela sindikat. V procesu dela je samo organ, ki se zavzema za 
nekaj, kar je zakonsko že predpisano z zakoni. To, da delodajalec spoštuje delovno pravno 
zakonodajo. Če gledamo v ekstreme. V primeru, da bi  jo povsod v Sloveniji, vsi 
delodajalci tudi spoštovali, obstoj sindikata ne bi bil potreben. Na vprašanje ali se pri nas 
spoštujejo vsi delovno pravni zakoni pa si odgovorite sami! Dodatne aktivnosti, ki jih 
počnemo pa so samo še pomoč delodajalcu pri poslovanju, saj je vsak zaposlen, član 
sindikata najprej delavec v podjetju, ki se zaveda, da mu podjetja daje kruh in preživetja. 
In bo naredil vse, da bo tudi z njegovo pomočjo, podjetje raslo in se razvijalo. Sindikat je 
lahko šele drugotnega pomena. V starih podjetjih je ostanek starih navad. A dobro, da je 
obstal, saj so nas » nekateri volkovi« ponekod pripeljali v stanje, ko si želijo samo še 
nižanja delavskih pravic in le sindikat budno spremlja poslovanje, delovanje podjetja ter 
aktivnosti drugih socialnih partnerjev. V razpravah okrog sindikata se govori samo o temu, 
da sindikat ne razume težkega stanja v Sloveniji. Nič pa o tem zakaj je do takšnega stanja 
prišlo, kdo je kriv in kje je denar. Zgorel najbrž ni? Poglejte tok denarja in našli boste 
prave vzroke. Ta denar so prislužili slovenski delavci, imajo pa ga drugi in to skritega. O 
tem bi se moralo razpravljati, popravljati zakone in obsojati.  
 
Če pogledamo stanje v Sloveniji opazimo trend zmanjševanja pravic zaposlenih. Cilj je več 
delaj za manj denarja. Ker imamo v Sloveniji na srečo Zakon o minimalni plači, pod ta 
znesek delodajalec ne more iti, zato ponekod nategujejo drugi del; delaj več, hitreje ali pa 
celo zastonj. 
Poznamo stara podjetja, ki so gonilo slovenskega gospodarstva, kjer je sindikat številčen 
in dober partner v podjetju, kjer je tudi dialog med sindikatom in vodstvom podjetja 
konstruktiven in vedno v luči rasti podjetja. Ali pa novoustanovljena podjetja, kjer bi 
vodstvo vse naredilo, da sindikata v podjetju ne bi bilo. Tam so tudi pravice in plače 



 3 

manjše. Tam, kjer za pomoč zaprosijo prepozno so na žalost sami krivi, saj v podjetju ni 
sindikata, ki bi jih o tem obvestil. V javnost pa tudi takšne slabe novice ne pricurljajo  tako 
hitro. Po navadi poteka propad podjetja tako, da najprej ne dobijo lanskega regresa, 
potem se ne izplačujejo socialni prispevki, nato se podpiše aneks o znižanju osnovnih plač 
za več 10% mesečno. Na koncu sledi večmesečno ne izplačevanje plač ter prošnja za 
finančno pomoč državo ali iskanje strateškega partnerja. Po navadi zaposlenim prekipi po 
1 letu, ko res nimajo več denarja za preživetje, da se zavejo stanja in obrnejo na pomoč. 
Do takrat še vedno upajo na bolje, a je vse to le del igre nekaterih delodajalcev, ki skušajo 
iz zaposlenih čim več potegniti.  Ko je podjetje izkoristilo vse te zapisane možnosti, gre v 
stečaj, delavci dobijo 3 plače in odpravnino iz Jamstvenega sklada RS. Za ostalo pa nič. 
Zanimivo bi bilo pogledati denarni tok podjetja, ki so šla v stečaj in potrditi ali ovreči 
hipotezo, da je veliko takšnih podjetji poslovalo oz. naročalo storitve v podjetjih z sedežem 
v davčnih oazah. Ali pa pregledati izplačila potnih stroškov. 
 
 

Aktivnosti in obiski v podjetjih: 
V mesecu avgustu smo ustanovili 2 novi sindikalni podružnici, katere smo tudi registrirali 
na Upravni enoti Nova Gorica. To sta novi sindikalni podružnici v katerih je bil sekretar 
REO SKEI Posočja izvoljen za zunanjega sindikalnega zaupnika.  
SP SKEI RUT Tolmin,  
SP SKEI EPIPACK Miren,  
 
Z dobrim delovanjem sindikata v podjetju pridobi tudi delodajalec, saj smo njegovo oko v 
proizvodnem procesu. Velikokrat se na sestankih z upravo pogovarjamo o procesnih 
nepravilnostih ter možnosti za njegovo izboljšanje. Na ta način je ukrepanje hitrejše in 
škoda manjša. Tudi člani sindikata imajo radi svoje podjetje, morda še bolj in delujejo 
vedno v smeri izboljšave procesov, ker vedo, da jim nudi materialno blagostanje in 
varnost. 
 
Velikokrat je iz nekaterih podjetjih govorjene o izvajanju mobinga. Lahko rečemo, da imajo 
v Posočju vsa podjetja pravilnik o preprečevanju mobinga. Ker je v takšnih primerih 
potrebno mobing predstaviti obstaja obrazec za spremljanje mobinga v katerega ase 
zapiše vse podatke o aktivnostih; kdaj, s kakšne strani in način je dejavnost nastala… 
Obrazec dobite pri vašem sindikalnem zaupniku. Delodajalec pa mora v primeru tožbe 
dokazati, da je sprejel vse ukrepe, da se takšna ravnanja preprečijo. 
 
 

Izobraževanje 
Največ aktivnosti v lanskem letu je bilo na predstavitvi novega Zakona o delovnih 
razmerjih, ki predvideva kar nekaj novosti. Novosti so bile predstavljene predsednikom SP 
v podjetju Letrika s strani ZSSS. 

 

 
Zreče: Srečanje s hrvaškimi kolegi, predavanje o delovno pravni 
zakonodaji 

 
Letrika: Andreja Toš Zajšek, izobraževanje o delovno pravni 
zakonodaji 
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Letrika: Andreja Toš Zajšek, izobraževanje o delovno pravni 
zakonodaji  

 
Letrika: Andreja Toš Zajšek, izobraževanje o delovno pravni 
zakonodaji 

 
S pomočjo strokovnih službe SKEI smo pomagali našim članom. Takšna pomoč se izkaže 
kot nujno potrebno za dobro delovanje sindikata. 
 
 
Pridobivanje novih članov: 
Dogovorjeno je bilo, da se točka pridobivanja novih članov uvrsti na vsako sejo IO regije. 
Poziv članom pa je šel v smeri, da skušajo čim več govoriti o sindikatu zunaj podjetja, še 
posebej tistim svojim prijateljem za katere vedo, da so zaposleni v kovinskih podjetjih. 
 
V podjetju Rut smo ustanovili novo sindikalno podružnico saj se nam je pridružilo zadostno 
število novih članov. Na podlagi pogovorov z vsakim smo naredili spisek pomanjkljivosti, ki 
smo jih predali vodstvu podjetja. Ker se noben od članov ni želel ali upal direktno 
izpostavljati je vodenje podružnice prevzel sekretar REO SKEI Posočja. 
V Letriki so na podlagi utečenega informiranja novih zaposlenih pridobili 100 novih članov 
SKEI. 
Ustanovili smo 2 sindikalni podružnici. 
 
 
Delovanje komisij SKEI v Posočju: 
 
SKEI mladi: 
Projekt POPRI, inovacije za mlade 
 
V okviru SKEI Mladih Posočje je organizirano izobraževanje otrok na področju 
inovativnosti. To pa zato ker se v sindikatu SKEI zavedamo kako je inovativnost 
pomembna za delovanje naših podjetjih ter zavedanje da bodo naši najmlajši poskrbeli za 
našo varnost v starosti, ko bomo mi potrebovali pokojnine.            
 

 



 5 

 V okviru SKEI Mladih Posočje smo se udeležili tekmovanja POPRI. Naši mladi inovatorji so 
po zimskem teoretičnem in praktičnem predavanju o inovacijah izdelali in predstavili 
naslednje inovacije: 
 

- Avtomatski pokazatelj pošte – APP 
- Izboljšana magnetna metla 
- Avtomatski polirni stroj za čiščenje tal 

  
 
Mladi, ki so združeni pod Komisijo za vprašanje mladih  - SKEI mladi, se udeležujejo 
mednarodnih srečanj, izmenjavajo izkušnje in tudi sami prirejajo vsakoletni tabor v 
Ribnem pri Bledu na katerem so prisotni kolegi iz Nemčije ter bivše Jugoslavije. 

 

  
Tabor SKEI Mladi v Ribnnem                                       Predstavitev projekta KISS                               
 
V sodelovanju z (Ljudsko univerzo Nova Gorica) - LUNG bili člani SKEI Mladi iz Letrike 
prisotni na stojnici ob Dnevu Slovenskih svetovalnih središč, kjer smo bili 
predstavljeni vsi, ki nudimo neka izobraževanja oz. informacije za mlade v Novi Gorici. Na 
naši stojnici SKEI mladi je bilo možno dobiti brezplačne pravne informacije o delovno 
pravni zakonodaji ter se seznaniti z delovanjem sindikata SKEI v Posočju. 
 

 

 
Stojnica SKEI Mladi v Novi Gorici: Ponudniki znanja 

 
Izdelan je bilo Roll-up za komisijo za mlade. V REO SKEI Posočje smo naročili en kos s 
katerim se bodo naši mladi lažje in bolje predstavili v javnosti. 
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Za Klub goriških študentov je bila izdelana predstavitev za mlade ter predstavljena 
ponudba za študente in dijake. Dogovorjeno je bilo da se vse objavi na njihovi www 
(http://www.kgs.si/) in FB (https://www.facebook.com/klub.g.studentov) strani ter v kolikor bo 

zainteresiranost se izvede predstavitev na že obstoječemu izobraževanju saj so delovno 
pravne informacije za mlade velika neznanka. Posledično so na trgu dela bolj ranljivi in 
izkoriščani. V kolikor bo med študenti več zanimanja (upam) se bo naredila še 
predstavitev. 
 
 
SKEI seniorji: 
Poslane so bile položnice za plačilo letne članarine članom SKEI seniorji Posočje. Imamo 8 
članov. Vodenje seniorjev na državnem nivoju je prevzel naš član Valter Bensa. Želimo mu 
veliko uspeha pri delu na tem področju. 
 
Za še večjo včlanitev v SKEI seniorje je potrebno ažurno informiranje odhajajočih, 
dosedanjih članov SKEI v pokoj, da imajo možnost se včlaniti v SKEI seniorji in da tako 
ohranijo še naprej ugodnosti, ki jih imajo. Koristi ob včlanitvi so velike. 
 
 
Komisija skei za ženska vprašanja 
V sindikatu SKEI, Komisiji za ženska vprašanja o problematiki mobinga  veliko govorimo, 
obveščamo zaposlene, ter jim nudimo pomoč, ko se obrnejo na nas. 
V podjetju Letrika Bovec, katero se zaveda pomena zaposlenih, so gostili obisk Komisije za 
ženska vprašanja.   
Izdelan je bil Obrazec za spremljanje mobinga ter izjava za javnost ob tem obisku. Na 
podlagi tega je bil izveden intervju z predsednico komisije Matejo Gerečnik. 
Na pobudo Milenke Arcet smo v Posočju sodelovali v humanitarni akciji Za Gajnine korake 
(zbiranje denarnih sredstev za operacijo male Gaje) in zbrali skoraj 3000 €. Najlepša hvala 
vsem, ki ste darovali.  
 
 
SKEI Komisija za šport 
19. zimske športne igre SKEI Slovenije so bile 1. februarja 2013 na Sorici. Iger smo se 
udeležili smučarji, tekači in spremljevalci z enim avtobusom. Za člane SKEI Posočja je 
važno sodelovati in ne vedno zmagati, zato smo, z dvema šoferjema poskrbeli, da smo 
lahko »plesali dolgo v noč«. Sicer pa smo bili tako ekipno kot posamično vedno boljši.  
 
Na Letnih športnih igrah SKEI Slovenija v Novem mestu se nas je odpravil cel avtobus. 
Ekipa je sestavljena iz zaposlenih iz Letrike, Gostola, AET, Polidenta ter Metalflexa.  

http://www.kgs.si/
https://www.facebook.com/klub.g.studentov
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Dosegli smo same zavidljive rezultate. Vedno boljša ekipa smo. Še posebej naše 
odbojkarice potrebujejo ekipo navijačev.  
 
Naši predstavniki so na letošnji ribičiji, 6. Državnem prvenstvu SKEI v ribolovu s plovcem v 
Zasavju dosegli odlično 4 mesto.  
 
Na začetki septembra so člani sindikata SKEI iz Letrike preizkušanje svoje zmogljivosti v 
adrenalinski parku SOČA FUN Park ob reki Soči, druga skupina pa se je udeležila pohoda 
na Sabotin, kjer so imeli vodeni ogledom kavern iz I. svetovne vojne.                  

Namen srečanja je  bil druženje članov sindikata SKEI ter se v prijetnem okolju in 
športnem duhu ustvariti pogoje za dobro delo in učinkovito sodelovanje. 

    
Ekipa v Soča Fun parku                                                              Druženje ob Soči  
Vsako leto boljši. To je rezultat dobrih priprav ekipe in pomoči spremljevalne ekipe. 
 
 
Komisija za varnost in zdravje pri delu 
Na vsa vodstva podjetja je bil naslovljen dopis z potrebo po uskladitvi Pravilnikov o 
varnosti in zdravju pri delu na način revizije ocene tveganja v podjetju z izjavo o varnosti v 
podjetju, ki predstavlja stalno prizadevanje sindikata pri izboljšanju delovnih pogojev v 
podjetjih. Na splošno je dobro, da se v podjetju veliko govori o varnosti in zdravju na 
delovnem mestu, saj je lažje pogoje izboljšati, če se o tem govori, kot če se ne. Nov zakon 
o ZVZD pa je med nevarnosti (tveganja) uvrstil tudi psihosocialna stanja (stres). 
 
Namesto zaključka: 

 Na SKEI Posočje se obnašamo racionalno zato smo se preselili v manjše prostore. 
Pri najemnini bomo tako privarčevali 50% celotnega lanskega zneska. Sedaj 
najdete pisarno v 1. nadstropju iste stavbe. 

 Ugodna ponudba letovanja ter Last minute ponudba je prav tako marsikomu 
pocenila dopustovanje. Vse to in še več v E-novicah SKEI 

 
 
Zapisal: 
Vojko Fon 
sekretar REO SKEI Posočje 


