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POROČILO O DELU 

REO ZASAVJE ZA DECEMBER 2012 

 

 
Mesec december naj bi bil vesel, prazničen in kot pravi naša Mateja darežljiv.  

Zlobneži bi lahko dodali…kakor za koga. 

 

Nedvomno je mesec december 2012 zaznamovalo več, vsaj za člane sindikata,  

dokaj pomembnih stvari. Dne 4. decembra je Državni zbor sprejel ZPIZ-2 ter 

marsikomu (predvsem tistim malo starejšim) v precejšnji meri pokvaril 

razpoloženje v sicer veselem decembru. Nekaterim se bo dokončno posvetilo 

nekoliko kasneje. 

 

Še čisto svež zakon smo imeli možnost pokomentirati s predsednico SKEI 

Slovenije že takoj naslednji dan, na 7. redni seji regijskega odbora. Kljub temu, 

da naj bi bila ta nekoliko bolj praznično obarvana, smo opravili čisto zaresno 

razpravo o predvidenih spremembah delovnopravne zakonodaje, predvsem pa 

aktivnostim SKEI Slovenije v zvezi s pogajanji za dvig plač po kolektivnih 

pogodbah dejavnosti. 

 

Sklenili smo, da bomo zbore članstva v izbranih sindikalnih podružnicah 

(nerealizirana naloga) izpeljali tako kot se za (vsaj nekoč rdeče revirje) spodobi. 

 

Dne 7. decembra je v Ljubljani potekal 6. Kongres ZSSS, kot ena izmed 

delegatov SKEI se ga je udeležila tudi predsednica ReO Zasavje. Volitve 

najodgovornejših funkcionarjev ZSSS so se seveda iztekle po predvidevanjih. 

 

Sindikalna podružnica ETI Elektroelement Izlake je dne 10.12.2012 je zopet 

reševala čast regijske organizacije in  izpeljala dobro obiskan članski sestanek. 

Predsednica SKEI Slovenije je vse prisotne uspela dobro motivirati za 

aktivnosti, ki se bodo odvijale v času po novoletnih praznikih. 

 

 



Dne 12.12.2012 se je v Gorenju zgodila spontana stavka, kot že parkrat doslej je 

začelo vreti tudi na Izlakah. Dogajanje v Gorenju in ocena situacije v ETI d.d. je 

bila edina tema 1. izredne seje SP SKEI ETI. Dan kasneje je bil sprejet dogovor 

o začetku pogajanj med sindikatom in upravo družbe. 

 

V družbi Bartec Varnost so 18.12.2012 izvedli volitve v Svet delavcev. Bolje 

pozno kot nikoli. 

 

V drugih sindikalnih podružnicah v Zasavju se ni dogajalo kaj posebnega. 

Uspeli smo se dogovoriti za termine članskih sestankov v družbi Forstek d.o.o. 

in Bartec Varnost d.o.o…. tam se bo več dogajalo po novoletnih praznikih. 

 

Je pa bilo precej opravljenega dela na področju individualnega svetovanja 

(ZPIZ-2, spremembe delovnopravne zakonodaje) in pravne pomoči. Kar nekaj 

bivših zaposlenih v Sijaj-u d.d. smo pred prazniki razveselili z uspešno 

končanimi izvršbami. Ja, tudi kar nekaj novih tožb je bilo vloženih, upajmo, da 

bodo prinesle želene rezultate. 

 

Z aktivom članov v GP KAT Litija smo se začeli resno dogovarjati o ustanovitvi 

sindikalne podružnice. Res ne spadajo ravno v naše dejavnosti, čutijo pa močno 

potrebo po članstvu v sindikatu, ki jim je že večkrat stal ob strani. 

 

Med ostalimi aktivnostmi regijske organizacije je potrebno omeniti tudi 

dogovore o izselitvi iz poslovnih prostorov. Selili se bomo, vendar ne prav 

daleč. Bo pa potrebno še marsikaj postoriti. 

 

Prestopno leto se je izteklo, meda bo v letu 2013 boljše…….če verjameš ! 

 

 

                                                                                        Sekretar 

                                                                                      Cvar Ljubo      

 

 

 

 


