
       REGIJSKA ORGANIZACIJA ZASAVJE  

 

Čeprav je mesec FEBRUAR tisti, ki ima najmanj dni, se to pri naših aktivnostih ni 

poznalo. 

Iz meseca v mesec smo bolj aktivni in imamo več rezultatov. 

 Za člane izvršnih odborov SP naše regije smo organizirali izobraževanje na temo 

Mobinga – nasilja na delovnem mestu. Ker imamo na sedežu regije malo 

prostorske stiske, se za podobne dogodke dogovorimo z upravo ETIja, da nam 

odstopijo konferenčno dvorano. Tudi tokrat je bilo izobraževanje dobro obiskano, 

udeležilo se ga je več kot 30 sindikalnih zaupnikov iz Zasavja. Odlično 

predavanje nam je pripravila Rosita Razpotnik, univ. dipl. prav. Z nami je delila 

tudi svoje bogate izkušnje iz prakse, ki nam, ki delamo z ljudmi, največ pomenijo. 

Na izobraževanje so bili vabljeni tudi ostali člani IO SKEI ter sekretarji. Na žalost 

smo ugotovili, da za tovrstne dogodke med njimi ni interesa. 

 SP SKEI ETI je uspešno izvedla 3. Tradicionalni zimski pohod na Kum (zasavski 

Triglav). Pohoda se vsako leto udeleži več članov SKEI. Letos smo ga želeli 

razširiti tudi na nivo regije, ampak odziva ostalih članov ni bilo. To nas seveda pri 

našem veselju ni oviralo. Več o tem si lahko pogledate in preberete na: 

http://skei.si/obmocne_organizacije_regije/reo_skei_zasavje/sind_podr_skei_eti_

d_d_izlake/ 
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 Podjetje Sijaj iz Hrastnika se že nekaj časa srečuje z likvidnostnimi težavami. 

Situacija je težka, kajti zaposleni do sredi februarja niso dobili izplačane niti 

decemberske plače. Ko je že vse kazalo, da bo šlo podjetje v stečaj in ko so bili 

speljani postopki za organizacijo stavke, je predsednik uprave sporočil dobro 

vest. Podjetje je dobilo denar za izplačilo zaostalih plač. Kljub temu je sindikat 

tistim, ki so to želeli, uredil pomoč v obliki prehrambenega paketa. Stiska 

nekaterih zaposlenih je bila resnično velika.  

 Predsednica regije se je udeležila študijskega srečanja, ki ga je organiziralo 

ZSDS v Šoštanju. Posvet je bil zanimiv predvsem zaradi izmenjave praks na 

področju sodelovanja sindikata in SD. 

       

 Na temo ESD pa se je odvijal seminar »Micro«, ki ga organizira CGIL in ETUC in 

je bil tokrat v Bruslju. S kolegom iz DHL Primožem Badovincem sva se ga kot 

predstavnika ZSSS udeležila in uspešno predstavila naše poglede na evropske 

svete delavcev in na probleme, ki se ob ustanavljanju (EWC in SNB) pojavljajo v 

praksi. 



   

 Ob koncu meseca smo gostili tudi Komisijo za ženska vprašanja SKEI. Članice 

komisije so si ogledale proizvodnjo v največjem podjetju v Zasavju, predvsem 

delo žensk. Po ogledu je sledil sestanek s predstavniki zasavske regije, 

predstavitev dela komisije in pa tiskovna konferenca na temo: Položaj žensk v 

podjetjih SKEI v Zasavju. Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani 

SKEI – mediji o nas. 
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