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P O R O Č I L O     O     D E L U 
 

REGIJSKE ORGANIZACIJE SKEI ZA ZASAVJE 
ZA LETO 2010 

 
 

 
I.   U V O D 
 
Regijska organizacija SKEI za Zasavje spada med manjše in mlajše regijske 
organizacije SKEI. Regijska organizacija – ter s tem samostojna pravna oseba – 
smo postali 12.12.2008, z izdajo odločbe o hrambi Pravil ReO SKEI za Zasavje 
(Odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 10100-17/2008/2).  
 
Preoblikovanje prejšnje OO SKEI Zasavje v Regijsko organizacijo SKEI za 
Zasavje se je pokazalo kot pravilna odločitev. S preoblikovanjem smo svojo 
organiziranost prilagodili potrebam in interesom članstva SKEI  v Zasavju ter 
ciljem in usmeritvam nadaljnje krepitve SKEI Slovenije.  
REO SKEI ZA ZASAVJE tako ostaja edina sindikalna organizacija (s statusom 
pravne osebe) v Zasavski regiji, kar nam omogoča, da preko svojih 
predstavnikov sodelujemo pri delu nekaterih institucij s področja zaposlovanja 
in socialnega varstva. 
 
  
II.  O R G A N I Z I R A N O S T    I N   D E L O V A N J E 
 
Regijska organizacija SKEI za Zasavje deluje na območju vseh treh zasavskih 
občin – Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, ki so tudi upravne enote. Regija Zasavje 
je najmanjša med statističnimi regijami v Sloveniji (skupaj 12), prav tako je med 
najmanjšimi tudi ReO SKEI Zasavje. 
 
V dejavnostih proizvodnje kovin, kovinski in elektroindustriji Zasavja (panoge, 
ki jih pokriva SKEI) je bilo konec leta 2009, v 58 gospodarskih družbah 
zaposleno 1.803 delavcev, kar je predstavljalo 1,99 % vseh zaposlenih v teh 
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dejavnostih v Sloveniji. Istočasno to predstavlja 23,4 % vseh zaposlenih v 
gospodarstvu regije (medtem ko je ta delež v Sloveniji znašal okoli 20 %). 
 
Delež sindikaliziranosti v naši regiji je nedvomno med najvišjimi v Sloveniji. Za 
SKEI lahko ugotovimo, da je bilo od skupaj 1.803 zaposlenih v teh dejavnostih 
v začetku leta 2010 včlanjenih v SKEI Slovenije 1.122 zaposlenih, kar 
predstavlja 62 % delež. 
 
Sindikalne podružnice SKEI so bile v letu 2010 organizirane v 10 družbah (17 
% vseh družb). 
 
Osnovna značilnost strukture našega članstva je izjemno visok delež članstva v 
ETI Elektroelement d.d. Izlake in njihovi hčerinski družbi ETI GUM d.o.o. 
(okoli 74 % vsega članstva). Razumljivo je, da sindikalne aktivnosti in celotno 
dogajanje v tej največji zasavski družbi močno opredeljuje in vpliva na 
uspešnost dela celotne ReO SKEI za Zasavje. 
 
 
 
III.   A K T I V N O S T I    REO SKEI V LETU 2010  
 
Aktivnosti ReO SKEI za Zasavje (tako organov kot odgovornih funkcionarjev) 
je potekalo v skladu s programom SKEI Slovenije, programom dela in 
finančnim načrtom ReO ter vsakokratnimi sklepi organov SKEI Slovenije. Pri 
delovanju smo, ob upoštevanju ciljev in interesov SKEI Slovenije, poskušali v 
optimalni meri zaščititi in uveljavljati interese naših članov. 
 
Po izjemni gospodarski krizi v letu 2009, so se gospodarske razmere v 
dejavnostih kovinske in elektroindustrije v Zasavju v letu 2010 bistveno 
izboljšale. Izjemen obseg naročil v družbi ETI Elektroelement d.d. je omogočil 
ponovno zaposlovanje delavcev, ki so bili odpuščeni v letu 2009. 
 
Lahko ocenimo, da se je ekonomsko-socialni položaj zaposlenih v družbah 
kovinske in elektroindustrije v Zasavju se je v letu 2010 izboljšal v primerjavi z 
letom 2009.  
 
III./1  Regijski odbor  
 
Kot najvišji organi REO SKEI ZA ZASAVJE je aktualne razmere v družbah 
kovinske in elektroindustrije v Zasavju obravnaval na štirih rednih in eni izredni 
seji. Na vsaki seji smo ocenili razmere v posameznih družbah ter ekonomsko-
socialni položaj in gibanje članstva.  Kljub dobremu delu naših sindikalnih 
zaupnikov in stalnem izvajanju aktivnosti za pridobivanje novih članov (na novo 
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včlanjenih več kot 80 članov), pa se je skupno število aktivnih članov (plačnikov 
članarine) zaradi precejšnjega znižanja števila zaposlenih (odpuščanje v letu  
2009, stečaj Livarne Trbovlje d.o.o.)) žal zmanjšalo, kar se seveda odraža tudi 
na upadu zbrane članarine. 
 
Sicer velja omeniti, da je Regijski odbor v marcu leta 2010 obravnaval in ob 
pozitivnem mnenju Nadzornega odbora REO, sprejel Poročilo o delu za leto 
2009, kakor tudi Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2009 ter 
Program in Finančni načrt REO SKEI ZA ZASAVJE za leto 2010. 
 
V skladu s svojimi pristojnostmi so  člani Regijskega odbora (predsedniki SP) 
aktivno sodelovali v aktivnostih seznanjanja članstva z nameravanimi reformami 
na trgu dela in pokojninske zakonodaje. V zvezi s tem je bila sklicana tudi 
skupna seja – posvet REO SKEI ZA ZASAVJE in REO SKEI ZA CELJE, kjer 
so se prisotni seznanili s predlaganimi spremembami delovnopravne in 
pokojninske zakonodaje. Takšna oblika skupnega posveta je bila med člani 
Regijskega odbora ocenjena kot zelo dobra izkušnja.  
 
III/2. Izvršni odbor REO SKEI ZA ZASAVJE  
 
Izvršni odbor v sestavi predsednik, podpredsednik in sekretar REO je v skladu s 
svojimi pristojnostmi kot izvršilni organ dosledno izvajal sklepe regijskega 
odbora in organov SKEI  Slovenije. 
 
Izvršni odbor se je sestajal mesečno ter na svojih sejah posebno pozornost 
posvetil sprotnemu spremljanju socialno-ekonomskega položaja naših članov. V 
zvezi s tem je sprejemal določene ukrepe, ki smo jih ob sodelovanju 
predsednikov SP bolj ali manj uspešno realizirali v posameznih družbah. Zaradi 
dolgotrajne bolezni predsednika REO se je izjemno angažirala podpredsednica 
REO, ki je z zavzetim delom  v družbi ETI Elektroelement d.d. pomembno 
vplivala na izboljšanje varstva in zdravja pri delu, bila iniciator izvajanja 
različnih oblik vseživljenjskega učenja zaposlenih ter opazno dvignila nivo 
zaščite delovnih invalidov in žensk v družbi. Konec decembra 2010 je bil v ETI 
ELEKTROELEMENT d.d. sklenjen tudi Aneks k podjetniški KP, s katerim je 
sindikat v družbi uspel povišati osnovne plače zaposlenih do IV. Tarifne skupine 
v povprečju za okoli 8,5 % in za režijske delavce za več kot 4 %. 
 
S temi primeri dobre prakse so bili seznanjeni ostali člani regijskega odbora, 
ustrezen prenos teh praks v njihove sredine pa ostaja naloga za prihodnje. 
 
Sekretar REO SKEI ZA ZASAVJE opravlja svojo funkcijo poklicno, s 
skrajšanim delovnim časom 4 ure dnevno. Skladno s Statutom SKEI Slovenije je 
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opravljal naloge vodenja REO ter aktivno pomagal pri delu predsednikom SP 
oz. sindikalnim zaupnikom.  
Sekretar je tako operativno pripravljal in organiziral seje organov REO, 
koordiniral delo med regijskim in republiškim odborom, spremljal položaj 
članov v družbah, vodil evidenco članstva in nadziral plačevanje članarine, itd. 
 
Sestavni del aktivnosti predstavljajo tudi postopki v zvezi z individualnim 
varstvom pravic in interesov članov SKEI. Ti postopki se dokaj rutinirano in 
uspešno izvajajo tako v samih družbah (aktivnosti predsednikov SP in 
sindikalnih zaupnikov), v zahtevnejših primerih pa se v postopkih varstva pravic 
vključujeta sekretar ReO in odvetnica Bina Globačnik. V letu 2010 je odvetnica 
v individualnih postopkih proti delodajalcem zastopala 38 članov SKEI. Njeno 
delo tako predsedniki SP kot člani, ki so neposredno koristili njeno pomoč 
ocenjujejo kot zelo dobro. 
Zelo pogosto in uspešno je sodelovanje z Inšpektoratom za delo, enota Trbovlje. 
 
Posebna pozornost je bila dana pridobivanju novega članstva. V letu 2010 smo 
tako uspeli ustanoviti novo SP (Trenkwalder – agencija za posredovanje dela). 
Do konca leta 2010 se je število članov te SP povečalo na 21, v letu 2010 je bilo 
včlanjenih še okoli 15 individualnih članov. Pri slednjih je problem ta, da se 
včlanijo v trenutku, ko rabijo pravno pomoč, po končanju delovnega spora pa na 
svoje članske dolžnosti hitro pozabijo. 
 
Sredi leta 2010 smo se prijavili na razpis Zavoda RS za zaposlovanje 
»Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010«  s 
projektom »Sindikat SEKI – iskanje novih oblik delovanja« z vsebino krepitev 
socialne varnosti, spoštovanja človekovih pravic, preprečevanja diskriminacije 
na delovnem mestu in aktivno zagotavljanje enakih možnosti prebivalcev 
Zasavja. 
Na zahtevnem razpisu smo uspeli in konec leta zaposlili brezposelno osebo za 
določen čas 18 mesecev, stroške dela omenjene osebe (projektni tajnik) bodo 
skoraj v celoti pokriti s sredstvi Zavoda za zaposlovanje (15.000,00 EUR). V 
okviru projekta bodo izvedeni trije študijski krožki (Znanje- sredstvo za boj 
proti revščini in socialni izključenosti; Preprečevanje diskriminacije na 
delovnem mestu; Sistem zagotavljanja socialne varnosti v Sloveniji). 
 
ReO SKEI Zasavje v letu 2010 ni izvedla sicer načrtovanega usposabljanja 
sindikalnih zaupnikov. Odločili smo se, da bomo tovrstne aktivnosti pospešeno 
izvajali v letu 2011, v izobraževanje pa vključili sindikalne zaupnike, ki bodo 
funkcije prevzeli v novem mandatnem obdobju. So pa v letu 2009 bili v 
sindikalno izobraževanje vključeni vsi člani IO SKEI ETI in ETI GUM 
(izobraževanje organizirano v SP). 
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Omeniti velja tudi konstruktivno sodelovanje predstavnika REO SKEI 
ZASAVJE v organih oziroma delovnih telesih Regionalnega centra za razvoj, 
Komisiji za štipendiranje (RŠS ZASAVJE), Svetu partnerjev Območne službe 
Zavoda za zaposlovanje Trbovlje ter organih  Sklada dela Zasavje. 
 
DRUGE AKTIVNOSTI  
 
Regijska organizacija SKEI za Zasavje je v letu 2010 s svojimi predstavniki 
aktivno sodelovala tudi v športnih dejavnostih SKEI Slovenije. Dokaj množično 
smo se udeležili 16. državnega prvenstva SKEI Slovenije v veleslalomu in 
smučarskih tekih na Treh kraljih na Pohorju. 
 
V letu 2010 je bila REO SKEI ZASAVJE organizator VII. Letnih iger SKEI 
Slovenije. Igre so se odvijale 5. junija 2010 v Zagorju ob Savi. Iger se je 
udeležilo okoli 430 udeležencev, V šestih športnih panogah je aktivno 
sodelovalo 390 tekmovalcev. Udeleženci so bili z organizacijo in 
gostoljubnostjo zelo zadovoljni, takšno priznanje pa nam kot organizatorju 
pomeni veliko, posebej zato, ker smo bili prvič v vlogi organizatorja in 
gostitelja. V pripravo in izvedbo prireditve je bilo vključeno peko 40 naših 
članov iz SP ETI in ETI GUM.  Poudariti velja tudi lep športni uspeh športnikov 
REO SKEI Zasavje (skupaj 31 nastopajočih), ki so v skupni razvrstitvi zasedli 
odlično tretje mesto. 
 
Glede na relativno majhnost naše ReO ocenjujemo, da so rezultati, ki jih 
dosegamo na športnih srečanjih SKEI Slovenije zelo dobri, člani pa se jih radi 
udeležujejo predvsem zaradi druženja s kolegi iz drugih regijskih organizacij. 
 
Regijska organizacija SKEI Zasavje s svojim počitniškim objektom v Atomskih 
toplicah v Podčetrtku našim članom nudi kvalitetno in cenovno zelo 
sprejemljivo obliko letovanja. Ocenjujemo, da bi bilo verjetno smiselno znotraj 
SKEI Slovenije vzpostaviti sistem, preko katerega bi REO o prostih terminih v 
razpoložljivih počitniških objektih v lasti oz. upravljanju sindikalnih organizacij 
SKEI, tekoče seznanjali celotno članstvo SKEI Slovenije. 
 
Ocenjujemo, da je ReO SKEI za Zasavje v drugem letu svojega obstoja 
izpolnila pri čakovanja našega članstva. Večino temeljnih nalog, ki smo si 
jih zastavili za letu 2010 smo skupaj s SKEI Slovenije dokaj uspešno 
realizirali.  
 
Zavedamo se, da vedno obstaja dovolj prostora za še boljše delo. Žal ekonomski 
in socialni položaj našega članstva (bistvo našega delovanja) ni vedno odvisen le 
od naših aktivnosti in zavzetega dela. Zelo pomemben objektivni pogoj za 
blaginjo našega članstva so nedvomno tudi gospodarske razmere. Uspešno 
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poslovanje  gospodarskih družb, v katerih so zaposleni naši člani, bo našim 
sindikalnim zaupnikom in organizaciji kot celoti omogočilo, da se bodo rezultati 
našega skupnega sindikalnega delovanja odrazili tudi v obliki izboljšanja 
ekonomskega položaja zaposlenih in njihovi dolgoročni socialni varnosti. 
Želimo si, da bi se (trenutno evidentno oživljanje poslovnih aktivnosti)  čim prej 
odrazilo tudi v večjem zaposlovanju, morda tudi v odpiranju delovnih mest v 
novonastalih gospodarskih družbah. Ne smemo pozabiti, da so vsekakor v 
najtežjem položaju tisti naši člani, ki so v preteklosti izgubili delo ter bili s tem 
potisnjeni na družbeno obrobje. 
  
Končno oceno o našem delu (tako delu organizacije kot celote, kot tudi 
posameznih organov oz. nosilcev funkcij) bo tako kot vedno, podalo naše 
članstvo. Na formalen način – ob volitvah v letošnjem kongresnem letu; 
neformalno pa predvsem z novim včlanjevanjem, oziroma ohranjanjem članstva 
v SKEI Slovenije. 
 
 
 
 
                                                                                       Sekretar 
                                                                                   Ljubo CVAR 
 
 
 
 
       


