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Radovljica 
 
 
Zadeva Poročilo o delu za leto 2007  
 
 
 
Pričujoči zapis ni poro čilo o delu v naši regijski organizaciji v letu 2007 ,saj bi le 
to bilo predolgo,po drugi strani,pa smo ljudje,ki p rofesionalno delamo v 
sindikatu SKEI ,že kar navajeni,da je naše delo,ki je za nas rutinsko,velikokrat 
velikega pomena za naše članstvo oziroma za zunanje opazovalce.  
 
Naša regijska organizacija- SKEI Gorenjske- ima šti riindvajset podružnic, ki so 
posejane v razmaku 100 km .  
 
V letu 2007 smo postavili še eno organizacijo,ki bo  v začetku aktiv,kajti tudi 
nekaj obstoje čih podružnic želimo preoblikovati v sindikalne akti ve. Enostavno 
so premajhne,da bi obstajala smiselna potreba za po družnico. Preve č bi bilo 
administrativnega dela, če bi ga opravljali dosledno,nenazadnje pa je tudi 
odgovornost predsednikov podružnic velika,pa se jo le ti žal,ali k sre či,ne 
zavedajo. 
 
Imamo cca 2300 članov. V naših evidencah  še niso vpisani člani podružnice 
Unitech (cca 600 članov) iz Škofje Loke. Opravili smo že kar nekaj se stankov s 
predsednikom,pa tudi z izvršnim odborom –skupaj s p redsednico SKEI-pa se 
ni še ni č premaknilo. Žal SKEI nima neposrednega vpliva na d elovanje 
funkcionarjev v podružnicah. 
 
V naši regiji deluje tudi aktiv mladih SKEI,res pa je,da delujejo bolj na športnih 
podro čjih manj pa pri vseh drugih aktivnostih. 
 
Naše članstvo na Gorenjskem je v vsakem primeru dobro ser visirano v vseh 
pogledih,kar zadeva podro čje delovnopravnega podro čja. Naj bo to pri pomo či 
za sklepanje kolektivnih podjetniških pogodb,raznih  pravilnikov in 
dogovorov,kakor tudi veliko število individualnih p omo či. Članstvu sem 
dostopen 24 ur na GSM precej pa jih prakticira,da m e s svojimi problemi 
obiš čejo kar na mojem domu. Članstvu nudimo tudi pravno pomo č-tudi 
zastopanje v sporih v podjetjih ali na sodiš ču.  
 
Seveda se zavedamo,da je brez izobraževanja stvar i zgubljena. Zato smo tako 
kot vsako leto tudi v letu 2007 organizirali nekaj seminarjev na temo finan čnega 
poslovanja,sklepanja kolektivnih pogodb,pridobivali  smo znanje o zakonu o 
delovnih razmerjih, o zaposlovanju in pravicah delo vnih invalidov,o stavki. 
Nekajkrat smo obravnavali tudi projekt pridobivanja  novega članstva. 
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Žal se vsepreve čkrat pokaže,da so vsi silni seminarji in druga izob raževanja 
nepotrebno razmetavanje denarja. Gre namre č zato,da funkcionarji-zaupniki- 
pridobljenega znanja no čejo ali pa ne marajo (niti slu čajno ne zato ker ne bi 
znali) uporabiti v svojih podjetjih. Vse preve č se dajo vplivati vodstvom in 
nasedajo na visokolete če stavke, češ mi smo tu in če nam bo zaškripalo nam 
nih če od zunaj ne bo pomagal. In kar je še najbolj naro be. Ne poiš čejo niti 
pomo či,čeprav vedo kje jo lahko dobijo. 
 
Vse preve č se v podružnicah razmišlja v napa čno smer,da bo nekdo drug,torej 
profesionalno zaposleni na SKEI Slovenije, naredil stvari,ki jih morajo oni,ker 
jih preprosto drug ne more, že zaradi same organizi ranosti ne. Seveda pa 
obstajajo tudi zaupniki,ki so polni sami sebe-kot f ruktalov sok-naredijo pa 
ogromno škode,ki jo je zelo težko popraviti.  
 
V letošnjem letu sta dve naši najve čji podjetji-ne pa tudi podružnici- dobili 
novega,tujega lastnika. Mo čno upam,da bodo novi lastniki delali tudi v 
sozvo čju z zaposlenimi ne samo pograbili kapital. 
 
V letu 2007 smo se Gorenjci celo kar množi čno udeležili protestnega shoda v 
Ljubljani. Intenzivno smo se tudi pri čeli pripravljati na zagroženo stavko.  
 
Izgleda,da bo vendarle tudi na Gorenjskem prevladal a miselnost, da smo samo 
združeni lahko tudi mo čni. Kajti sindikat ni ni č drugega-SOLIDARNOST. 
 
Funkcionarji smo zaposleni zato,da vemo in znamo,da  smo vedno pripravljeni 
nuditi pomo č tam,kjer jo naše članstvo potrebuje. Seveda pa moramo vsaj 
vedeti kje to je. Pa še nekaj je izredno pomembno. Podružnica ali posameznik 
mora vsaj hoteti pomagati sam sebi,da lahko pomagam o tudi drugi. Samo 
pričakovati,da bodo drugi storili kaj namesto nas je id iotsko po četje. 
(pri lepih stvareh itak nih če ne rabi pomo či). 
 
V letu 2007 smo se udeležili tudi zimskih in letnih  iger, aktiv mladih pa se je 
udeležil izobraževalnega seminarja na Krku. 
 
Jaz sem v minulem letu prevzel predsednikovanje v e ni iz med naših 
podružnic. V nadzorni svet te iste podružnice,pa sm o kot predstavnika 
zaposlenih imenovali kolega Alberta Vodovnika. 
 
Kolegica pravnica je v za četku jeseni odšla na porodniški dopust, tako nam 
pravno pomo č nudi odvetnica iz Jesenic,ki ima zelo dober »filin g« za 
sindikalne probleme in uspešno servisira naše člane,če je to potrebno. 
 
V začetku decembra smo tudi,preko študentskega servisa,z aposlili dekle za 
pomo č pri aministrativnih poslih. Njena naloga je tudi u reditev članske 
evidence. 
 
Meni osebno je v letu 2007 »požrlo« nekaj živcev pr avdanje z našim bivšim 
predsednikom SKEI Slovenije. G. Gajzerjem. Ugotovil  sem namre č, da so naši 
funkcionarji precej bolj rahlo čutni od direktorjev. Direktorjem lahko re češ 
več,ne da bi ti zamerili kaj šele vložili proti tebi c ivilno tožbo. 
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Kot sem povedal že na za četku. Tole ni poro čilo o delu. O  delu bi lahko 
»poro čal« moj dnevnik,ki si ga pišem vsak dan,kaj je bilo  sklenjeno na 
sestankih,pa stoji v zapisnikih regijskega odbora. 
 
Skratka članstvu nudimo in omogo čamo in nudimo celo ve č kot od nas 
zahteva, nemogo če naredimo takoj,na čudeže pa je treba malenkost po čakati. 
 
In čisto za konec. 
Sindikat je prostovoljna organizacija v katero človek vstopi,da lahko 
zadovoljuje lastne potrebe zaš čite pravic iz delovnega razmerja,organizacija pa 
potrebuje čim ve č članstva zato da je lahko toliko mo čna,da lahko zadovoljuje 
potrebe članstva iz delovnega in socialno ekonomskega podro čja. 
 
Seveda pa obstajajo ljudje,ki so člani,pa samo čakajo in tudi ljudje,ki niso 
člani,pa dobijo vse na ra čun sindikata.  
 
Vendar življenje ni česar ne »šenka« . Ra čun je vedno potrebno pla čati. 
Torej,če hočete mo čan sindikat- V ĆLANITE SE in postanite aktiven član –ne 
opazovalec. 
 
In zapomnite si !! Sindikat je SOLIDARNOST. 
Verjamem,da bolj poznate mušketirje. Kako je že šel  njihov rek?? 
Vsi za enega eden za vse. Ko bi le bilo vsaj pribli žno res. (na nas mislim) 
 
Radovljica 03.03.2008  
       
                                                                                                      Sekretar 
                                                                                        
                                                                                                   Franc Žaberl  
 


