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I.  UVOD               

 

 

Regijska organizacija SKEI za Zasavje nedvomno spada med manjše ter mlajše regijske 

organizacije. 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). 

 

Po petih letih obstoja regijske organizacije z gotovostjo lahko trdimo, da se je odločitev o 

preoblikovanju bivše OO SKEI Zasavje v REO pokazalo kot pravilna odločitev. Obstoječa 

organiziranost najbolj ustreza potrebam in interesom članstva SKEI v Zasavju ter ciljem in 

usmeritvam nadaljnje krepitve SKEI Slovenije.  

 

SKEI ReO za Zasavje  je  edina teritorjalna 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. ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE 

 

Regijska organizacija SKEI za Zasavje deluje na območju vseh treh zasavskih občin – 

Hrastnika, Trbovelj in Zagorja, ki so tudi upravne enote. Regija Zasavje je najmanjša med 

statističnimi regijami v Sloveniji (skupaj 12), prav tako je med manjšimi tudi ReO SKEI za 

Zasavje. Teritorialne meje regije pa nas ne omejujejo. V našo regijsko organizacijo so 

vključeni tudi posamezniki zaposleni izven regije. Tako imamo v Šmartnem pri Litiji aktiv 

članov (18), upajmo, da se bodo ti,  individualni člani, opogumili in ustanovili sindikalno 

podružnico. 

 

V dejavnostih proizvodnje kovin, kovinske in elektroindustrije Zasavje (panoge, ki jih pokriva 

SKEI) je bilo konec leta 2013 pri 56 delodajalcih (d.d, d.o.o., s.p.) okoli 1.520 zaposlenih, kar 

predstavlja le okoli 1,8 % vseh zaposlenih v teh dejavnostih v Sloveniji. V Zasavju, ki je po 

gospodarskih kazalcih na repu slovenskih regij, zaposleni v naših dejavnostih tako 

predstavljajo skoraj 26 % delež vseh zaposlenih v gospodarstvu zasavske regije. 
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Dejstvo je, da se število zaposlenih v kovinski in elektroindustriji tudi v Zasavju konstantno 

znižuje. Glede na leto 2009 se je število delovnih mest znižalo za okoli 290 oziroma za skoraj 

18 %. V regiji je tako konec leta 2013 delovalo le še 9 družb kovinske in elektroindustrije, ki 

zaposlujejo 20 ali več zaposlenih. 

 

Zniževanje števila delovnih mest v dejavnostih kovinske in elektroindustrije se nedvomno 

odraža tudi v številu članov SKEI v Reo Zasavje. Podatki evidence članstva kažejo, da je 

konec leta  2013 ReO imela okoli 940 aktivnih članov (zaposleni, plačujejo članarino), 

stopnja sindikaliziranosti je znašala okoli 61 % ter glede na prejšnja leta ostaja v bistvu 

nespremenjena. Je tudi najvišja med vsemi regijami v Sloveniji. Naši člani predstavljajo 

približno 4 % delež v članstvu SKEI Slovenije. 

 

Sindikalne podružnice SKEI so bile v letu 2013 organizirane v 8 družbah. Osnovna značilnost 

strukture našega članstva je izjemno visok delež članstva (okoli 77 % vseh članov) v 

največjem podjetju v regiji (ETI Elektroelement d.d. Izlake in njihovi hčerinski družbi ETI 

Proplast d.o.o. Izlake). Razumljivo je, da sindikalne aktivnosti in celotno dogajanje v tej 

največji zasavski družbi močno opredeljuje in pomembno vpliva na uspešnost dela celotne 

Reo SKEI za Zasavje. 

 

 

III. AKTIVNOSTI   REO V LETU 2013 
 

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 svojih 

članov. Zavedamo se, da smo bili pri tem le deloma uspešni, vsekakor manj kot bi si želelo 

članstvo in sindikalni aktivisti sami.  

 

Dejstvo je, da so se gospodarske razmere v letu 2013 v Zasavju ponovno poslabšale. Večina 

podjetij  kovinske in elektroindustrije v Zasavju se je v letu 2013 srečevala z upadom naročil,  

likvidnostnimi težavami itd.  

Kot posledica prej omenjenih težav je v preteklem letu žal prišlo do stečaja družbe SIJAJ d.d. 

Hrastnik (elektroindustrija, 43 zaposlenih) ter do popolnega prenehanja delovanja družbe 

Elektromehanika d.o.o. Trbovlje (6 zaposlenih).  

 

Kljub relativno dobremu uspehu SKEI Slovenije v pogajanjih za sklenitev aneksov k 

tarifnemu delu KP dejavnosti (in posledično dviga osnovnih plač), je zaradi slabših poslovnih 

rezultatov v zasavskih družbah kovinske in elektroindustrije in rasti cen življenjskih 

potrebščin in storitev, ekonomski oz. socialni položaj naših članov konec leta 2013 slabši kot 

je bil leto pred tem. 

Dodatno so k temu prispevale tudi že uveljavljene spremembe nekaterih predpisov s področja 

socialno-varstvenih pravic ter spremembe na področju pokojninske in delovnopravne 

zakonodaje. 

 

III./I  Regijski odbor          

 

Regijski odbor kot najvišji organ REO se je v letu 2013 sestal na dveh rednih sejah. Na vsaki 

od sej smo ocenili aktualne razmere v posameznih družbah kovinske in elektroindustrije v 
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Zasavju v katerih imamo organiziran sindikat. Poudarek je bil dan ekonomsko-socialnemu 

položaju zaposlenih, uresničevanju njihovih pravic iz delovnega razmerja.  

Prav tako je bila tema stalnica obravnava gibanja članstva ter razmišljanja kako ob upadanju 

števila delovnih mest v regiji obdržati oz. povečati število članov.  

Na sejah so bile obravnavane tudi druge aktualne teme, v skladu s sprejetim programom dela 

regijske organizacije za leto 2013. 

 

Tako smo na 8. seji (april 2013) sprejeli poročilo o delu za leto 2012 in program dela za leto 

2013, poročilo o finančno-materialnem poslovanju v letu 2012 in finančni načrt ReO za leto 

2013 ter obravnavali situacijo po posameznih podjetjih v katerih je organiziran sindikat SKEI. 

Na zadnji seji v mesecu decembru 2013 smo opravili pregled opravljenega dela v letu 2013 

ter si zaželeli, da bi bilo prihajajoče leto prijaznejše do naših članov.            

 

 

III./2 Aktivnosti drugih organov in funkcionarjev ReO 

 

Zaradi majhnosti regijske organizacije in regijskega odbora, v preteklem letu izvršni odbor 

kot formalen izvršilni organ ReO ni izvajal posebnih aktivnosti. Večji del nalog tega organa 

sta na manj formalen način opravila predsednica ReO in sekretar. 

 

Nadzorni odbor regijske organizacije je svoje delo opravil v skladu s svojimi pristojnostmi – 

pregledal in ocenil je finančno-materialno poslovanje regijske organizacije ter s svojimi 

ugotovitvami in stališči seznanil člane regijskega odbora ter višje ravni organiziranosti SKEI 

Slovenije. 

 

Predsednica regijske organizacije se je ob obilju dela v svoji sindikalni podružnici izjemno 

angažirala tudi pri delu regijske organizacije. S svojim delom je nedvomno dajala zgled 

ostalim sindikalnim zaupnikom ter bistveno prispevala k dobremu delu celotne ReO Zasavje.  

Člani in sindikalni zaupniki v REO Zasavje upravičeno cenijo njeno zagnanost tako pri 

organiziranju kot sami izvedbi aktivnosti na različnih področjih sindikalnega dela 

(organiziranje krvodajalske akcije, pomoč preko humanitarnih organizacij, prizadevanja za 

permanentno usposabljanje sindikalnih aktivistov, športne in družabne aktivnosti). 

 

Nekatere pomembnejše realizirane naloge oziroma aktivnosti so povzete v nadaljevanju tega 

poročila. 

 

a) Leto 2013 se je začelo dokaj burno. Skladno s sklepom IO SKEI iz jeseni 2012 smo v 

prvi dekadi januarja izvedli članske sestanke/zbore delavcev v družbah Forstek d.o.o. 

Hrastnik, Bartec Varnost d.o.o. Zagorje (ta le razširjen IO), ETI Elektroelementu in 

ETI Proplastu. Razgovori s članstvom na temo pogajanj za kolektivne pogodbe 

dejavnosti so rezultirale v zelo dobri udeležbi članov iz naših sindikalnih podružnic na 

protestnem shodu pred GZS 16.1.2013. 

Po naši oceni se je REO Zasavje zelo dobro »odrezala« tudi v nedvomno 

najodmevnejši akciji SKEI Slovenije v letu 2013 – izvedbi enodnevne opozorilne 

stavke (21.1.2013). Delo je tedaj popolnoma zastalo v družbah ETI Elektroelement in 

ETI Proplast, Forsteku, Elektromehaniki, za 4 ure tudi v družbi Sijaj Hrastnik, dokaj 

neuspešna pa so bila prizadevanja za izvedbo stavke v družbi Bartec Varnost. V tej 

sredini so bile aktivnosti v tistem času usmerjene v ustanavljanje Sveta delavcev ter 

razreševanje nakopičenih internih problemov (vodstvo/svet delavcev/sindikat). 

Aktivno delo sindikata in sveta delavcev je po večmesečnih sporih obrodilo sadove, 
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saj je vodstvo družbe sprejelo večino pobud in zahtev sindikata. Zaposleni so to 

nagradili z vstopanjem v sindikat (38 novih članov, 30 odstotno povečanje), tako da se 

je stopnja sindikaliziranosti tudi v tej družbi povečala na 74 %. 

Aktivnosti za dvig plač (pogajanja) so najbolj intenzivno potekala v mesecu februarju 

v družbah ETI Elektroelement in ETI Proplast. Pogajalske skupine so pogajanja 

zaključile, vendar IO doseženega dogovora nista potrdila. So pa bile v vseh družbah 

plače povečane najmanj za odstotke dogovorjene v aneksih k KP dejavnosti. 

 

 

b) V družbi Sijaj d.d. Hrastnik so se težave v poslovanju stopnjevale. V mesecu februarju 

je bila napovedana in izvedena stavka v družbi saj zaposleni že več kot dva meseca 

niso prejeli plač. Solidarnostna pomoč SKEI Slovenije ter pomoč humanitarnih 

organizacij (hvala Mateja) je bila med članstvom zelo dobro sprejeta. V mesecu marcu 

so se zadeve izboljšale, bile so izplačane vse zaostale plače, vendar so take (normalne) 

razmere trajale le do konca junija 2013. V poletnih mesecih so plače ponovno izostale, 

v septembru je prišlo do nove stavke, konec septembra smo v imenu delavcev vložili 

zahtevo za stečaj. Kljub naporom tako vodstva podjetja, Občine Hrastnik kot 

sindikata, država ni hotela/mogla zagotoviti minimalne pomoči ter s tem ohraniti 43 

delovnih mest v regiji z daleč nadpovprečno stopnjo brezposelnosti. Konec leta 2013 

je tako delo izgubilo 37 naših članov, Sindikalna podružnica je bila likvidirana v 

začetku tega leta. 

 

c) Žal je podobna usoda doletela tudi kolege v družbi Elektromehanika Trbovlje. Zaradi 

skoraj popolnega upada naročil so bili zaposleni konec avgusta 2013 poslani na 

čakanje na delo doma, v začetku oktobra pa so vsi zaposleni prejeli odpovedi pogodb 

o zaposlitvi. Delodajalec je sicer zagotovil izplačilo plač, ne pa tudi izplačila 

odpravnin. Tudi ta SP je bila likvidirana v mesecu januarju tega leta. 

 

d) Program izobraževanja/usposabljanja sindikalnih zaupnikov v letu 2013 ni bil 

realiziran tako kot je bilo zastavljeno. Zaradi drugih aktivnosti, predvsem pa težav 

znotraj gospodarskih družb je interes za izobraževanje/usposabljanje v letu 2013 

nekoliko upadel. V mesecu juniju je bil izvedeno usposabljanje sindikalnih zaupnikov 

na temo novosti, ki jih je prinesel ZDR-1; v jesenskem času pa skupen dvodnevni 

seminar s kolegi REO Pomurje. Žal pa so se ga v večjem številu udeležili le sindikalni 

zaupniki iz SP ETI Elektoelement. Ta SP je tudi v letu 2013 izpeljala strokovno 

ekskurzijo, ki je svojevrsten način spoznavanja novega in med sindikalnimi aktivisti 

dobro sprejeta oblika strokovnega usposabljanja in prijateljskega druženja. 

 

 

e) Varstvo pravic delavcev 

 

Varstvo pravic delavcev obsega tako aktivnosti, ki se nanašajo na varovanje/izboljševanje 

ekonomsko-socialnega stanja zaposlenih, predvsem pa naših članov, kot tudi individualno 

varstvo pravic posameznih članov v konkretnih individualnih postopkih ko so kršene njihove 

temeljne pravice iz dela. 

Prvo poteka predvsem kot usklajeno delovanje sindikalnih konfederacij/central v oblikovanju 

delovnopravne in socialne zakonodaje, SKEI Slovenije (sklepanje KP dejavnosti) in 

aktivnosti vodstev SP in REO (pogajanja, dogovarjanje, razreševanje sporov v podjetjih) za 

zaščito interesov, pravic delojemalcev na splošno. Ta del aktivnosti sindikata je bil 

predstavljen v prejšnjih točkah.  
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Varstvo individualnih pravic in interesov posameznikov  pa poteka primarno v samih družbah 

(aktivna vloga sindikalnih zaupnikov, predsednikov SP); v primerih, ko ustrezne rešitve ni 

mogoče doseči z dogovarjanjem pri delodajalcu, pa se v reševanje vključi sekretar REO ter 

pooblaščena odvetnica. 

 

Dejstvo je, da se je večina aktivnosti iz programa brezplačne pravne pomoči v letu 2013 

nanašala na individualno varstvo pravic članov sindikata v družbi SIJAJ Hrastnik d.d. Zoper 

Sijaj d.d. je bilo v letu 2012 začetih 18 postopkov pred Delovnim in socialnim sodiščem, 8 je 

bilo pravnomočno končanih, iztožene terjatve tudi poplačane; v letu 2013 je bilo zoper istega 

delodajalca vloženih še pet tožb (vse se nanašajo na izplačilo odpravnin); pravnomočno 

končane in v postopku izvršbe tudi zaključene pa so bile žal le tri. Zaradi slabe likvidnostne 

situacije in uvedbe stečajnega postopka vse že vložene izvršbe žal niso bile uspešne. 

Kot je že bilo omenjeno sva z odvetnico v imenu delavcev vložila predlog za uvedbo 

stečajnega postopka. OB korektnem sodelovanju direktorja/lastnika družbe je bil postopek 

hitro zaključen, v rekordno hitrem času so bile prijavljene terjatve, delavcem pa izvršeno 

poplačilo dela terjatev iz Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS. 

 

Poleg že omenjenih, je odvetnica v sporih do drugih delodajalcev zastopala v različnih 

postopkih še več kot 17 članov iz naše regijske organizacije. Delo odvetnice, ki nudi pravno 

pomoč, zelo pozitivno ocenjujejo tako naši sindikalni zaupniki kot vsi člani, ki so v 

preteklosti koristili njeno pomoč. 

 

V letu 2013 je bilo delavcem, ki smo jih zastopali v delovnopravnih sporih izplačano skupaj 

za več kot 33.000 EUR njihovih terjatev. Kljub našim prizadevanjem (ter že pravnomočnim 

sodbam) pa zaradi praznih računov dolžnikov ostajajo nerealizirane izvršbe v skupni 

vrednosti več kot 45.000 EUR. Del teh terjatev je bil prijavljen tudi kot terjatve upnikov v 

stečajnem postopku (Sijaj d.d.). 

 

Sestavni del varstva pravic članov je tudi individualno svetovanje članom v različnih 

primerih, ko so kršene njihove pravice oz. ko potrebujejo ustrezna pojasnila, navodila, 

informacije za uspešno uveljavljanje svojih pravic. V ta proces se vključujejo tako sindikalni 

zaupniki v temeljnih sredinah kot funkcionarji regijske organizacije ter pooblaščena 

odvetnica. Korektno opravljeno svetovanje, pogovor (z nečlanom)praviloma pomeni nov 

vstop v sindikat.  

 

Ob tej priložnosti je potrebno izpostaviti, da kot zelo pozitivno lahko ocenjujemo sodelovanje 

z inšpekcijo za delo, Zavodom za zaposlovanje, kakor tudi nekaterimi nevladnimi oz. 

humanitarnimi organizacijami v Zasavju. Regijska organizacija preko svojih predstavnikov 

sodeluje tudi v Komisiji za štipendiranje (RŠS Zasavje), v organih oz. delovnih telesih RCR, 

Skladu dela itd. 

 

f) Športne in družabne  aktivnosti 

 

Regijska organizacija SKEI za Zasavje je tudi v letu 2013 aktivno sodelovala v športnih 

dejavnostih SKEI Slovenije. Dokaj množično okoli 40 članov) smo se udeležili 19. 

Državnega prvenstva SKEI Slovenije v VSL in smučarskih tekih. Ekipno je REO Zasavje 

zasedla 5. Mesto, kar je za sicer majhno regijsko organizacijo dovolj dober rezultat. Ob tem 



 
6 

dodajmo, da nam je pomembnejše od rezultatov sodelovanje samo ter druženje po končanih 

tekmah. 

V mesecu maju smo se udeležili letnih športnih iger SKEI Slovenije, ki so jih odlično 

pripravili kolegi iz DBK.  REO Zasavje je dosegla lep uspeh, ekipno smo zasedli tretje mesto. 

V juniju je REO Zasavje organizirala 6. DP v lovu rib s plovcem v Zagorju. Zagotovili smo 

krasno vreme ter do ribičev prijazne ribe. Menimo, da smo se kot gostitelji dobro odrezali. 

Aja, tudi tu smo ekipno zasedli 3. mesto.  

 

Zaradi slabega vremena je 6. Tradicionalni pohod  SKEI Slovenije na Triglav sicer odpadel, 

»hribovk« iz ETI-ja pa to ni oviralo, da ne bi v lastni režiji osvojile gore simbola.  

 

No, v keglanju pa nam lansko leto še ni šlo najbolje. Se pozna, da je bilo DP SKEI v keglanju 

šele drugič. Pač rabimo malo več časa, da dohitimo najboljše. 

 

Ob sodelovanju na športnih srečanjih SKEI Slovenije pa se organizirane športne in družabne 

aktivnosti naših članov izvajajo tudi znotraj sindikalnih podružnic. Podobo kot na drugih 

področjih tudi v teh dejavnostih »vodi« SP ETI Elektroelement. Kdor zna pač zna. 

 

Tudi v preteklem letu je regijska organizacija SKEI Zasavje s svojim počitniškim objektom v 

Temah Olimje  članom SKEI nudila možnost kvalitetne in cenovno zelo sprejemljive oblike 

letovanja. Žal tudi v letu 2013 (podobno kot prejšnja leta) nismo uspeli zapolniti vseh 

razpoložljivih terminov, varčevanje naših članov se žal odraža tudi pri stroških letovanja.  

 

g) Drugo 

 

Tudi v letu 2013 smo se prijavili na razpis Zavoda za zaposlovanje »Javna dela 2013« ter po 

verifikaciji programa s strani Občine Trbovlje bili še enkrat uspešni. Program je omogočil 

zaposlitev ene delavke za določen čas (v trajanju 11 mesecev), program je bil finančno v 

celoti pokrit s sredstvi Zavoda za zaposlovanje (85 %) ter namenskih donacij fizičnih oseb.  

 

Tudi v letu 2013 smo zavarovalnici AS posredovali kar nekaj zahtevkov za izplačilo 

odškodnin iz naslova nezgodnega zavarovanja članov SKEI Slovenije (pogodba 366). 

Podobno kot prejšnja leta smo tudi v letu 2013 imeli nekaj primerov smrti naših članov (3) ter 

5 zahtevkov iz naslova odškodnine za delno invalidnost.  

 

V januarju 2013 smo morali zapustiti prejšnje poslovne prostore ter se čez hodnik prestaviti v 

bivšo sejno sobo OO ZSSS Zasavje. Preureditev je zahtevala nekaj dodatnh finančnih 

sredstev, predvsem pa precej lastnega dela. Naša pisarna po preureditvi pomeni izboljšanje 

prostorsko-materialnih pogojev za delo in je dovolj velika tudi za normalno izvedbo sej 

regijskega odbora. Da bo dokončno »naša« pa bo potrebno speljati še nekatere formalne 

postopke, ki pa so žal vezani na vrsto drugih bivših solastnikov prostora. 

 

Ja, vsi nas imajo radi – tudi tatovi. V mesecu marcu so vlomili v vse pisarne v lasti OO ZSSS 

in tudi našo. Odnesli sicer niso nič, povzročena materialna škoda pa je bila občutna. Vse 

skupaj razumemo – sila kola lomi. 

 

 

Ocenjujemo, da je ReO SKEI za Zasavje v svojem petletnem obstoju v večji meri 

izpolnila pričakovanja našega članstva. Večino zastavljenih nalog smo s skupnimi 

močmi uspeli dokaj uspešno realizirati. Obžalujemo zaprtje dveh naših podjetij v 
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preteklem letu. Sočustvujemo z našimi člani ki so izgubili delo ter s tem – verjetno tudi 

dolgoročno – socialno varnost.  

 

Zavedamo se, da vedno obstaja dovolj prostora za še boljše delo. Res je sicer, da ekonomski 

in socialni položaj našega članstva (bistvo našega delovanja) ni vedno odvisen le od naših 

aktivnosti, hotenj in zavzetega dela. Dejstvo je, da večina podjetja kovinske in 

elektroindustrije s sedežem v Zasavju ne sodi  med poslovno najbolj uspešne. Upamo, da bo 

leto 2014 boljše od pregovorno slabe trinajstice. Ker smo v Zasavju dno nedvomno že 

dosegli. 

Vse našteto pa nas seveda ne sme odvračati od želje, da poskušamo narediti čim več za boljši 

jutri naših članov.  

 

Končno oceno o našem delu (tako delu organizacije kot celote, kot tudi posameznih organov 

oz. nosilcev funkcij) bo tako kot vedno, podalo naše članstvo. Pomemben pokazatelj ocene 

našega dela bodo nadaljnji trendi v gibanju članstva. 

 

 

 

                                                                                                      Sekretar ReO 

                                                                                                        Cvar Ljubo 
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