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POROČILO O DELU  OO SKEI  ZASAVJE 
 
 

Območna organizacija SKEI ZASAVJE  je podobno kot pretekla leta izvajala naloge 
opredeljene v programu dela SKEI  Slovenije,  naloge zastavljene z lastnim programom dela  
in sodelovala pri izvajanju skupnih programov  OO ZSSS ZASAVJE in Zveze Svobodnih 
sindikatov Slovenije. 
 
Delo organov -  Območni odbor SKEI Zasavje se je v letu 2007 sestal na šestih sejah. Na 
vsaki seji je obravnaval stanje in problematiko v posameznih podjetjih kovinske in 
elektroindustrije v Zasavju. Ob tem prihaja do zanimivih izmenjav izkušenj posameznih 
predsednikov SP (dobra praksa), ki jo s pridom uporabijo drugi pri svojem delu. Na sejah OO 
so bile obravnavane tudi druga aktualna vprašanja oz. sprejeti dogovori o izvedbi skupnih 
akcij (podjetniške KP, organizacija protestnega shoda, itd). 
 
Žal  je v letu 2007 prišlo do prenehanja delovanja in dveh SP.  Zaradi končanja stečajnega 
postopka v Mehaniki Trbovlje je prišlo do dokončne likvidacije SP (brez aktivnih članov že 
več kot tri leta), prav tako je zaradi propada Orodjarne Trbovlje d.o.o. ostala brez članstva SP 
Orodjarna Trbovlje. Konec leta smo pričeli s postopkom likvidacije SP Strojegradnja 
Trbovlje. 
 
Stalna naloga v vseh SP SKEI v Zasavju je pridobivanje novega članstva. Po izvedbi volitev 
novega vodstva v SP Bartec varnost Zagorje je prišlo do opaznega včlanjevanja v tej družbi, 
tako da je v sindikat včlanjeno več kot 90 % vseh zaposlenih za nedoločen čas. 
Volitve novega vodstva so bile izvedene tudi v Livarni Trbovlje (prejšnji predsednik 
upokojil), prav tako so bile izvedene volitve novega IO v SP ETI ELEKTROELEMENT 
Izlake, kjer je bila dejanska zamenjava vodstva izvršena 7.1.2008.  Ves postopek volitev in 
celotna dogajanja v tej SP so nedvomno zaznamovala utrip SKEI v Zasavju v drugi polovici 
lanskega leta. Upam, da bo z izvolitvijo novega vodstva delo v tej SP spet bolj zaživelo in se 
ustrezno odrazilo tudi na novem včlanjevanju v tej družbi. 
Skupen rezultat pri pridobivanju novih članov je pozitiven in v okviru postavljenega cilja. 
Vstopilo je 62 novih članov, zaradi zamika v čiščenju evidence (brisanje članov prej 
omenjenih SP – Orodjarna Trbovlje) pa rezultat na koncu leta dejansko ne prikazuje realnega 
povečanja števila članov, ki plačujejo članarino. 
Aktivnosti za formiranje SP so potekale v IM STT (zaradi strahu zaposlenih pred sankcijami 
zaenkrat nismo uspeli, veliko zaposlenih za določen čas), v teku je akcija za včlanjevanje in 
formiranje SP v Diotecu. 
 



Pri izvajanju politike plač v družbah na našem območju smo bili relativno uspešni.  Deloma je 
k temu nedvomno pripomogla situacija na trgu dela (primanjkuje kvalificiranih delavcev).  
Podobno kot prejšnja leta so v začetku leta sklenili dodatne anekse, pisma o nameri, 
dogovore, k obstoječim podjetniškim.KP v Forstek Hrastnik, Sijaj Hrastnik,  ETI Izlake, 
Elektromehaniki Trbovlje,  v Bartec varnosti Zagorje so se pogajanja začela konec oktobra za 
sklenitev nove KP, v Livarni Trbovlje d.o.o. in IMP Itak pa podjetniških pogodb zaenkrat še 
ni,  so pa osnovne plače pri obeh delodajalcih višje kot so plače po KP dejavnosti. 
 
Med pomembnejše aktivnosti OO v letu 2007 spadajo priprave in udeležba na delavskih 
demonstracijah 17. novembra v Ljubljani.  OO SKEI ZASAVJE je bila na shodu izredno 
dobro zastopana,  kar je za samo OO ZSSS Zasavje imelo seveda precejšnje stroške.  Toda 
podobno kot na drugih področjih delovanja sindikatov se je še enkrat izkazalo, da so člani 
SKEI in organizacija kot taka daleč najbolj organizirana, akcijsko sposobna in nadpovprečno 
solidarna pri izvajanju skupnih akcij ZSSS. 
 
Pravno svetovanje in zastopanje članov (pravna pomoč) je ob zelo dobrem delu odvetnice 
Dolničarjeve zelo pomembna za tiste člane, ki takšno pomoč potrebujejo. Praktično vse 
pravde so za naše bile dobljene.  Prav tako smo bili uspešni že v postopkih pri delodajalcu. 
Skupna ocena OO je, da je pravna pomoč v Zasavju zgledno organizirana, lahko dostopna in 
zelo dobra. 
 
V preteklem letu žal nismo bili dovolj aktivni na področju izobraževanja in usposabljanja. Ob 
zamenjavah v vodstvih SP bo zato potrebno v letošnjem letu obvezno izvesti več oblik 
usposabljanja. Konkretni pogovori o izvedbi so v teku. 
 
Naši člani so podobno kot prejšnja leta sodelovali tudi na športnih igrah SKEI,  prav tako se 
vključujejo v nekatere športne aktivnosti na območju. 
 
OO SKEI ZASAVJE ni samostojna pravna oseba,  finančnomaterialno poslovanje je vodeno 
preko OO ZSSS ZASAVJE.  Dejstvo je, da je članarina SKEI za območno organizacijo zelo 
pomemben vir prihodkov,  prav tako pa je dejstvo tudi, da je zaradi dobrega dela SKI in s tem 
povezanimi aktivnostmi tudi na odhodkovni strani SKEI med večjimi koristniki. 
Razmejevanje prihodkov je sicer doaj pregledno in evidentno, na strani odhodkov pa je to ob 
veljavnem načinu financiranja in zatečeni organiziranosti bistveno manj pregledno, recimo, da 
pa zelo solidarnostno. 
 
V letu 2008 bomo v OO SKEI ZASAVJE vsekakor poskušali nivo dela, aktivnosti, uspešnosti 
povečati. Upam, da nam bo to tudi uspelo. 
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