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REGIJSKA ORGANIZACIJA ZASAVJE 
 
 
September 2012 se je začel in končal z napovedjo stavke, ki visi v zraku in pritiska 

na vest delodajalcev (če jo sploh še imajo). 

 

Situacijo v podjetjih in za pogajalsko mizo je odlično predstavil naš kolega Bogdan 

Ivanovič, ki pravi : 

»Če teh »mizernih« zneskov delodajalci niso sposobni obračunavati in 

izplačevati, je bolje, da podjetja zaprejo in jih preselijo, saj je nevzdržno, da 

pritiskajo na delavce, ki pošteno delajo in živijo na pragu revščine. Vendar 

potem tudi za direktorje ne bo delovnih mest v Sloveniji in se bodo morali 

preseliti npr. v Srbijo na 2 do 3 krat nižjo plačo…« 

 

Rdeči revirji smo seveda vedno ZA akcijo, za borbo, za to, da našim članom 

odškrnemo vsaj drobec tistega, kar jim pripada, pa četudi je to »samo« dostojanstvo. 

Izobraženi sindikalni zaupniki so bogastvo sindikata, zato smo se skupaj s Ptujčani 

udeležili tridnevnega seminarja v Omišlju. Skupaj nas je bilo kar 50. obdelali smo 4 

precej aktualne teme: 

 Aktivnosti sindikalnih zaupnikov za pridobivanje novih članov 

 Aktivnosti sindikalnih zaupnikov za povečanje akcijske sposobnosti sindikalne 

podružnice 

 Aktivnosti sindikalnih zaupnikov za izboljšanje kakovosti dela izvršnega 

odbora sindikalne podružnice 

 Aktivnosti sindikalnih zaupnikov za izboljšanje informiranja članov sindikalne 

podružnice o delu vseh struktur SKEI 

in se urili v timskem delu. 

Strokovno nas je podprl in vodil kolega Bogdan Ivanovič.  
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Sklicali smo 6. redno sejo regijskega odbora, 

kjer smo uskladili aktivnosti sindikalnih 

podružnic ob izvedbi napovedane stavke.  

 

Predsedniki sindikalnih podružnic smo poročali 

o situaciji v podjetjih, ažurirali smo seznam 

članov, predlagali delegate za kongres ZSSS, 

… 

Končno bo zasavska regija organizirala 

izobraževanje za sindikalne zaupnike, ki je bilo 

zaradi objektivnih razlogov odpovedano 

spomladi. Izobraževanje bo v mesecu oktobru. 

Spodbudna novica prihaja tudi iz sindikalne 

podružnice Bartec Varnost, kjer se je izvršni odbor sindikata odločil, da ustanovi svet 

delavcev.  

 

Dogovorili smo se tudi, da se sestanemo s kolegi iz Posočja, ki so nas gostili lansko 

leto. O tem pa v naslednjem poročilu. 

 

Saj vem da se že ponavljam….ampak vseeno: 

                                                                             SKUPAJ SMO MOČNEJŠI 

 

                                                                                               

 

                                                                                                   Predsednica ReO Zasavje: 
                                                                                           
                                                                                                 Mateja Gerečnik 


