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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 2008 sestal na osmih 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. 
 
Dogajanje, ki je bistveno zaznamovalo leto 2008, pa je nedvomno sprememba v 
organiziranosti SKEI Zasavje. Podobno kot v nekaterih drugih območnih organizacijah SKEI 
je sredi leta 2008 Območni odbor SKEI prišel do spoznanja, da SKEI Slovenije, s svojo vizijo 
razvoja, organiziranosti in delovanja, predstavlja optimalen okvir za uspešno delo SP. OO je 
zato sprejel sklep, da se območna organizacija SKEI Zasavje, skladno s Statutom SKEI, 
preoblikuje v ReO – to je samostojno pravno osebo s svojim TRR. Sklep je bil sprejet 
16.10.2008. Na sprejem takšnega sklepa je nedvomno vplivala tudi odločitev Predsedstva 
ZSSS o reorganizaciji območnih organizacij (zmanjševanje števila le-teh in posledično 
ukinjanje OO ZSSS Zasavje. V mesecu novembru 2008 je OO sprejela Pravila o organiziranju 
in delovanju REO SKEI za Zasavje. S sprejetjem sklepa o ustanovitvi REO SKEI Zasavje (IO 
SKEI dne 2.12.2008) je bil tako končan postopek preoblikovanja. Odločbo o hrambi 
statutarnega akta je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sprejelo 12.12.2008. 
 
 
Stalna naloga v vseh SP SKEI v Zasavju je pridobivanje novega članstva. Tudi v tem pogledu 
je bilo leto 2008 za SKEI Zasavje zelo uspešno. Do novih včlanjevanj je prihajalo v vseh 
sredinah, posebej uspešna pa je bila SP ETI Elektroelement, kjer je novo vodstvo včlanilo 
peko sto novih članov. Skupno število novo včlanjenih je preseglo številko 150, kar je okoli 
10 %. Izstopov (z vrnitvijo izkaznice) je bilo 9. Uspešno včlanjevanje je rezultiralo tudi v 
bistvenem povečanju članarine (preko 17 % več kot 2007). 
Žal pa v lanskem letu nismo uspeli ustanoviti nove SP  v IM STT d.o.o. (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,  Elektromehaniki 
Trbovlje. Novo PKP so dogovorili in sklenili tudi v ETI Elektroelement d.d..   
V juniju 2008 je SP ETI uspešno izpeljala interesno stavko v kateri je sodelovalo peko 1000 
zaposlenih. Rezultat stavke je bila za približno četrtino hitrejša rast plač v letu 2008 kot je 
sicer bilo dogovorjeno na nivoju KP dejavnosti.  
 
OO SKEI Zasavje se je aktivno vključevala v priprave na velike evropske demonstracije v 
Ljubljani (5. april 2008). Več kot polovica udeležencev iz Zasavja je bilo članov SKEI.  
 
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 
Bine Globačnik 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 članov SKEI v Zasavju je, da je pravna pomoč v Zasavju zgledno organizirana, 
lahko dostopna in zelo dobra. 
 
Zadnje tromesečje leta 2008 so v podjetjih kovinske in elektroindustrije v Zasavju nekatera 
podjetja že opazila zmanjševanje naročil in upočasnjevanje gospodarskih aktivnosti. SKEI se 
je ustrezno odzval in pripravljal na »krizne« razmere, ki pa so dejansko razsežnost pokazale v 
januarju 2009. 
 
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 bila samostojna pravna oseba,  finančnomaterialno poslovanje je bilo 
vodeno preko OO ZSSS ZASAVJE.  Dejstvo je, da je bila 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. Z izvedeno reorganizacijo bo v letu 2009 tudi finančno-
materialno poslovanje bolj evidentno in pregledno 
 
V letu 2009 bomo v ReO SKEI ZASAVJE vsekakor poskušali nivo dela, aktivnosti, 
uspešnosti povečati. Upam, da nam bo to tudi uspelo. 
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