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REGIJSKA ORGANIZACIJA ZASAVJE                                       Izlake, 9.1.2012 
 
 
 

POROČILO O DELU 
REGIJSKE ORGANIZACIJE SKEI za ZASAVJE za leto 2011 

 
 

Leto 2011 je bilo na več področjih drugačno leto. V poročilu se bom seveda 

osredotočila na dogajanja in aktivnosti v sindikatu SKEI, predvsem v zasavski regiji. 

Res je, da spadamo med manjše in mlajše regije, smo pa daleč naokoli poznani po 

svojem vestnem in dobrem delu. V delu naših (predvsem) neprofesionalnih 

sindikalistov je še vedno čutiti revolucionarno kri »rdečih revirjev«. Regijska 

organizacija SKEI za Zasavje deluje na območju občin Hrastnik, Zagorje in Trbovlje. 

Uspešno delo sindikalistov pa se kaže v visokem odstotku sindikalne organiziranosti, 

ki predstavlja 62% delež med zaposlenimi v naših dejavnostih.  

Sindikalne podružnice imamo organizirane v 10 družbah. Specifika naše regije pa se 

kaže v tem, da največja sindikalna podružnica predstavlja skoraj 74 % vsega 

članstva SKEI v Zasavju.  

Ker je bilo leto 2011 kongresno leto, bom poročilo razdelila na dve obdobji, pred in po 

kongresu. Vse aktivnosti regije so seveda potekale skladno s programom dela SKEI 

in z namenom uresničevanja in upoštevanja ciljev SKEI in interesov članstva. 

 

Obdobje od januarja do junija 2011 

Leto 2011 se je začelo delovno. V vseh sindikalnih podružnicah smo razpisali in 

uspešno izvedli volitve za člane izvršnih in nadzornih odborov, ki bodo svoje delo 

opravljali naslednji, petletni mandat. Naslednja naloga, ki je bila v bistvu priprava na 

kongres, je bila ta, da člani Regijskega odbora izberemo in evidentiramo kandidate 

za funkcije v višjih organizacijskih oblikah. Nalogo smo opravili z vso odgovornostjo 

in argumentirane predloge posredovali Kadrovski komisiji SKEI. Po sindikalnih 

podružnicah so vzporedno potekale aktivnosti skladno s sprejetim programom dela 

za leto 2011. V vseh sindikalnih podružnicah so člani Izvršnih odborov sprejeli interne 

programe dela in jih na običajne načine predstavili članom, hkrati pa jih arhivirali na 

regiji. Vsi Izvršni odbori so članstvu predstavili poročila o delu za preteklo leto, 

finančna poročila in sprejeli finančne načrte za leto 2011. Pri poročanjih in 
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usklajevanjih so imeli predsedniki sindikalnih podružnic vso strokovno pomoč 

sekretarja. Svoje delo so uspešno opravili tudi Nadzorni odbori, tako v sindikalnih 

podružnicah, kot v ReO.  

Pomlad 2011 je bila drugačna tudi, ker je od sindikalnih aktivistov zahtevala 

angažma pri zbiranju podpisov za oba referenduma. Ni mi treba pisati, da smo bili pri 

tem več kot uspešni, saj menim, da stvari, ki se jih lotimo z voljo in srcem, vedno 

izpeljemo več kot odlično. 

Ker dajemo prednost kvaliteti pred kvantiteto, do kongresa ni bilo sklicanih veliko sej 

regijskega odbora, smo pa ponosni, da so bili vsi sklepi in predlogi, ki smo jih 

posredovali naprej, sprejeti oz. so dobili vso potrebno podporo.  

VI. kongresa SKEI se je iz zasavske regije udeležilo 9 delegatov. Konstruktivno smo 

sodelovali pri oblikovanju resolucij za kongres in s ponosom soglasno izvolili Lidijo 

Jerkič za novo (staro) predsednico SKEI v naslednjem mandatu. Predlog zasavske 

regije za podpredsednico SKEI je bil s strani kandidatke utemeljeno umaknjen. 

Leopold Očko pa je kot dobitnik priznanja SKEI v Zasavje prinesel še več energije za 

naše nadaljnje zavzeto delo. 

Do kongresa smo seveda spet več kot uspešno sodelovali na športnih prireditvah, ki 

jih organizira SKEI. Prišlo nam je že v navado, da čeprav smo majhni, posegamo po 

najvišjih mestih in se domov vedno vračamo s pokali in priznanji. Tudi tukaj je 

razvidno, da nas vodi srce in pripadnost organizaciji. 

 

Obdobje od junija do decembra 2011 

V tem obdobju so se začeli kazati prvi rezultati »nove metle«. Na spletni strani SKEI 

so objavljena redna mesečna poročila regije, ponovno pa so zaživele tudi nekatere 

aktivnosti, ki so bile prej zaradi preobremenjenosti sekretarja malce odrinjene na 

stranski tir. 

Aktivnost članov naše regije se je pokazala na več področjih.  

Ker imamo člane v Komisiji za šport, Komisiji za ženska vprašanja, Seniorjih in 

Komisiji za varstvo pri delu, nam je dana možnost aktivno vplivati na delovanje SKEI, 

regije in v končni fazi na več boljšega za naše člane.  

Vsi, ki se na profesionalen ali neprofesionalen način angažiramo v SKEI, se 

zavedamo, da je prvi pogoj za uspešno in samozavestno delo, znanje. Znanja ni 

nikoli preveč. Če se želimo kosati z delodajalci v podjetjih, moramo veliko vedeti in 

pridobljena znanja znati tudi primerno uporabiti. Interes za organizirana 



3 

 

izobraževanja je bil velik, kajti vsi smo ugotovili, da nam znanje povečuje dodano 

vrednost.  Veliko se lahko naučimo tudi z izmenjavo izkušenj s starejšimi kolegi, zato 

smo organizirano strokovno ekskurzijo znali izkoristiti predvsem svojemu delu v prid.  

Seveda smo se v vseh sindikalnih podružnicah tako ali drugače dogovorili za izplačilo 

regresa, nekateri tudi za izplačilo božičnice, vsi sindikalni zaupniki vestno opravljajo 

svoje delo, opozarjajo delodajalca v primerih kršitev, dajejo pobude za izboljšanje 

razmer,…. Rezultati našega dela se vidijo tudi v rasti števila članov. Ne glede na to, 

da smo regija z najvišjim odstotkom sindikaliziranosti, še vedno vsak mesec 

sekretarja »razveselimo« z novimi pristopnimi izjavami. To nam daje energijo za 

naprej hkrati pa še večjo odgovornost do naših članov. 

Pri včlanjevanju smo posebnost v Sloveniji, kajti množično znamo včlanjevati tudi 

agencijske delavce (cca. 70 članov) in jim nuditi vso strokovno podporo in pomoč pri 

njihovih, večkrat specifičnih težavah. 

Pravna pomoč na regiji je vzorno organizirana in člani se večkrat obračajo po pomoč 

tudi k odvetnici Bini Globačnik, ki je znana po tem, da ima visok odstotek dobljenih 

sporov in veliko izvensodnih poravnav. 

Skrbeli smo tudi za prijeten oddih naših članov, ki lahko po zelo zmerni ceni letujejo v 

brunarici v Termah Olimia. 

Poročilo o delu za leto 2011 zajema vsa poglavja, s katerimi se v ReO SKEI za 

Zasavje ukvarjamo. 

 

Znani smo po tem, da delamo veliko, da delamo dobro in da imamo tudi rezultate. 

 

Za leto 2012 so naši cilji še višji in vem, da jih bomo dosegli. 

 

 

 

 

                                                                          Predsednica ReO SKEI za Zasavje: 

                                                                                             Mateja Gerečnik 

 


