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POROČILO O DELU REGIJSKE PISARNE SKEI GORENJSKE 
 
Največ težav pri poročilu o delu v letu 2008 mi povzroča naslov. Ne vem ali naj napišem poročilo o delu 
regijskega odbora, regijske pisarne ali poročilo o delu sekretarje ReO SKEI Gorenjske. 
 
Mislim,da bo dejstvom najbolj ustrezal naslov,za katerega sem se odločil. (upam,da v SKEI-ju nimamo 
takih pikolovcev,ki bi se vtaknili v slovnično analizo naslova-zavedam se namreč,da delajo zaposleni ne 
pisarna). 
 
V letu 2008 smo prvič,od zamenjave sistema v letu 90 prejšnjega stoletja,tudi v naši regijski pisarni 
zaposlili,za določen čas, tajnico (bolj svetovljansko se sliši poslovna sekretarka). Že v zadnjem mesecu 
leta 2007 smo zaposlili študentko za opravljanje tajniških poslov, ker pa ji je status študenta 
potekel,potrebovali pa smo jo,smo se odločili za omenjen korak. 
 
Zaposlili smo jo lahko,ker je bila kolegica pravnica na porodniškem dopustu,torej finančno “priklopljena” 
na državne jasli. Seveda bi si vsak pošten in močan sindikat,kar SKEI nedvomno je,moral brez skrbi 
privoščiti tajnice v svojih regijskih pisarnah. Nenazadnje ni ravno vzpodbudno,da pisarna sameva,ko je 
sekretar na terenu,tam pa je veliko saj je to njegovo delo. 
 
Skratka. Pokazalo se je,da je zaposlitev omenjene delavke bila koristna in pametna poteza. 
 
Sicer pa je delo v regijski pisarni in na terenu potekalo po ,reklo bi se,utečenih tirih. Skrb za 
razreševanje težav in “težav” sindikalnega članstva SKEI Slovenije v regiji Gorenjska. 
 
Kar nekaj let smo imeli probleme z sindikalno organiziranostjo v Unitech-u v Škofji Loki. 
 
Nekaterim pač ni bilo moč dopovedati,da se sindikalni funkcionar ne rodiš,pač pa je potrebno marsikaj 
znati in poznati, na koncu pa te morajo,ne bodi ga treba,na volitvah še izbrati in potrditi člani. Ko si 
postavljen,pa je potrebno delati v korist in dobrobit tistih,ki so te postavili. Žal temu ni bilo tako,še 
slabše,niti odpoklica in novih volitev kar nekaj let ni bilo moč izpeljati. Seveda ni bila to edina naša 
podružnica,kjer so se člani bolj bali sindikalista kot pa direktorja. No v zadnji tretjini leta nam je končno 
uspelo izpeljati regularne volitve,postaviti nov IO i n novega predsednika podružnice, ki pa je bil prisiljen 
takoj pričeti z delom,ki ga marsikdo niti po dolgih letih ne obvlada. Podjetje se je namreč začelo ubadati 
s posledicami svetovne recesije in vsem kar sodi zraven. Seveda sva predsedniku in IO,pa tudi 
članstvu,ves čas-nič ni bila važna ura dneva oziroma dan v tednu,- s kolegico pravnico stala ob strani in 
nudila vso potrebno strokovno in moralno pomoč. 
 
Najodgovornejše sindikaliste so zamenjali še v podružnici Kladivar-kolegica Julijana se je upokojila in v 
NIKO Železniki, ker je prejšnji predsednik-kolega Tugo-odšel v novo zaposlitev. 
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Na volitve,pa smo se konec leta začeli pripravljati tudi v Tokos Tržič. Tam sem bil zadnje leto-da se je 
podpredsednik utrdil in si nabral izkušnje-predsednik jaz. Omenjeno podjetje je v letu 2008 tudi doživelo 
spremembo lastništva. Podjetje je,med drugim tudi od delavcev,kupil g. Štruc. 
 
Seveda smo imeli kar nekaj pogovorov z novim lastnikom,predvsem na temo vizije in bodočnosti 
podjetja. Sindikalni IO in člani SD smo si ogledali tudi podjetje v Muti in Na Lovrencu na Pohorju,katerih 
lastnik je g. Štruc. 
 
Ogled tovarne srpov in kos v Lovrencu sta nam zorganizirala kolega Martin Dular in Branko Medik-
predsednik in sekretar ReO Podravje. Sprejela sta nas v prostorih SKEI v Mariboru,nam na kratko 
predstavila delo organizacije in nas odpeljala v tovarno. Seveda,pa nas nista izpustila iz Maribora brez 
kosila in spominskega darila. Takrat smo obljubili,da se bomo za obisk oddolžili z njihovim obiskom. 
Upam,da v Tokosu ne bodo pozabili na izpolnitev obljube. 
 
Tovarno v Lovrencu smo obiskali še enkrat in sicer s člani sindikata SKEI,ki so zaposleni v UKO Kropa. 
Mislim,da je takih obiskov vse premalo. 
 
Še pred spremembo lastništva,pa smo v omenjenem podjetju izpeljali kar nekaj stavk v enem obratu in 
sicer zaradi nevzdržnih delovnih pogojev. Stavke so bile izpeljane v skladu z pravili,delavci pa so dobili 
ustrezno plačilo. Tudi delovne razmere so se od stavke do stavke izboljševale. Vodstvo se je v 
pogajanjih,za časa stavke in pri izpolnjevanju dogovorjenega obnašalo korektno,kar ni tako 
samoumevno. 
 
Na stavko smo se pripravljali tudi v podružnicah regije-razni materiali ,pogovori, sestanki. Po sklepu IO 
SKEI Slovenije bi stavko izvedli,če bi to bilo potrebno. V ta namen smo tudi organizirali seminar za 
zaupnike na temo organiziranost SKEI-ja in priprave na stavko in vodenje stavke. Predavala sta 
kolegica Lidija Jerkič in kolega Bogdan Ivanovič. Kasneje je bil sklep IO spremenjen in na Gorenjskem 
se nam je odvalil kamen od srca. Nisem še prišel do “dna” vzroku,toda zaupniki,pa tudi člani SKEI-ja na 
Gorenjskem se stavke bojijo kot hudič križa. Ni problema dokler se o njej govori,tudi priprave niso 
problem, toda...... Lahko je še kje tako,le da Gorenjci to tudi povemo. Najslabše se nam namreč zdi,če 
so nas polna usta na organih,ko je treba “skočiti”, pa nas ni. 
 
Ker sem že omenil seminar je prav,da povem,da smo organizirali tri izobraževalne seminarje in sicer 
potem še na temo delitve dobička in vse v zvezi z računovodstvom in zaključnim računom. Dogovorili 
smo se še za seminar,ki naj bi se dogajal v Topolščici,na željo članov regijskega odbora,da bi zaupniki 
ob 14. uri ne mogli pobegniti domov,pa je žal ostalo le pri dogovorih. Problem namreč nastane,ko je 
potrebno za kakšen dan resnično zapustiti toplo domače ognjišče. 
 
No pri mladih Skei-jevcih na Gorenjskem ni čutiti tega problema. Tudi letos so se udeležili izobraževanja 
na otoku Krku. Pohvalno,če bodo le kdaj tudi sadovi. 
 
Zelo uspešno je delo sindikata popestril kolega Marko v ISD v Kranju. Stvar je vzel resno v vseh 
pogledih,kar se vidi tudi v spoštovanju,ki ga delavci gojijo do njegovega dela. Že se je lotil priprav,da bi 
iz aktiva prerasli v sindikalno podružnico. Mogoče v tem lahko tudi najdemo del odgovora kako povečati 
članstvo. 
 
S kolegom Albertom Vodovnikom sva v marcu,na povabilo predsednika Zavrla,obiskala podružnico 
Emeco in se tudi pogovarjala z takrat aktualnim direktorjem. Emeco ima namreč kar precej problemov 
odkar ga je naša mila država “zelo ugodno” odprodala Egipčanom. Seveda so pogovori in obljube eno, 
dejansko dogajanje pa povsem nekaj drugega. 
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Sestankov z poslovodstvi je bilo kar precej,tudi marsikateri problem,ki je izgledal nerešljiv smo rešili na 
“zadovoljstvo” obeh strani. Tako smo uspešno rešili tudi premik delovnega časa, zaradi katerega smo 
se pripravljali celo na kolektivni spor. 
 
Tri podružnice,kljub precej obsežnim pripravam in pogovarjanjem,še vedno nimajo nove podjetniške KP. 
Zaenkrat tako stanje ustreza obema stranem-sindikatu in poslovodstvu. Kaj se bo zgodilo,ko bo 
poslovodstvo slabe volje? 
 
Imeli smo tudi nekaj pogovorov na temo nočnega dela žensk. Žal je sindikalno soglasje le lepotnega 
značaja,saj delavke že pred tem podpišejo osebna soglasja. Zanimivo,da tako delo teče tudi takrat,ko 
nam vodilni govorijo,da manjka naročil!!! 
 
V letu 2008 nam je ostalo nerešeno članstvo in njihova članarina v podružnici Cablex Tržič. 
 
Organizirali smo sestanek IO SKEI Slovenije. Sestanek je bil v Železnikih s poprejšnjim ogledom 
tovarne Niko. Pred sestankom nam je nekaj besed o tovarni in viziji povedal direktor. 
 
Organizirali smo tudi dva sestanka športne komisije na temo 15. državnega prvenstva v VSL in tekih na 
Soriški. 
 
Ob praznovanju OF in delavskem prazniku prvem maju smo pomagali pripraviti dve proslavi in sicer so 
pri eni sodelovali kolegi iz Acronija na Jesenicah,drugo pa smo pripravili v Železnikih. Slavnostna 
govornica je bila predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič. 
 
Pravna pomoč je bila ustrezno zagotovljena,kljub temu,da je bila kolegica Barbara na porodniškem 
dopustu. Dve tožbi nam je reševala odvetnica iz Jesenic,tekoče zadeve,pa tudi nekaj sodnih zadev,pa 
kolegica Barbara. O pravni pomoči bo poročala ona. Zagotovim lahko,da so člani sindikata na 
Gorenjskem-pa še kje drugje,na naš račun-ustrezno,zadovoljivo in pravočasno servisirani. 
 
Opravili smo tudi nekaj sestankov z vodstvi agencij,ki “posojajo” delavce,na zavodu za zaposlovanje in 
na inšpekcijskih službah. 
 
Za ustrezen pregled v eni od podružnic smo zaprosili tudi NO SKEI Slovenije. Ta pregled je bil tudi 
izvršen in kot mi je znano je bilo tudi poročilo o ugotovitvah posredovano predsednici SKEI. 
 
Sestankov z zaupniki v podjetjih nisem štel-čeprav je zapisano v dnevniku, ki sem ga vodil,toda 
smatram,da je to pač spada v delo sekretarja. Sestankov in obiskov delavcev pri meni na domu pa itak 
ne jemljem kot službo,ker se zavedam,da je sindikalni funkcionar itak v službi cel dan.(poznam 
“dekle”,ki bo ob branju  predhodnega stavka strahovito zavila z očmi) 
 
Pregledano je bilo veliko raznih aktov in posredovani popravki in mnenja,nudena je bila pomoč članstvu 
pri raznih pogodbah,pri težavah z dopusti,nadurami,plačo,disciplinskimi prekrški.... 
 
V minulem letu smo kar nekaj časa in živcev porabili tudi pri kadrovskih zadevah. Najti je bilo potrebno 
novega sekretarja ReO SKEI Gorenjske.  
 
Mislim,da smo se prav in pametno odločili,kljub nekaterim nasprotnim mnenjem. Odločili smo se,da bo 
naš nov sekretar kolega Stane Habjan. (ko pišem tole poročilo že kar nekaj časa samostojno in uspešno 
opravlja delo) 
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Ob koncu leta je začela razsajati recesija. Na pleča sindikalnih zaupnikov je padlo ogromno bremen,ki 
ga jim ne bi bilo potrebno nositi. Prepričan sem,da nismo naredili vsega kar bi lahko,da bi jim delo 
olajšali. Je pa res,da bi tudi zaupniki v podružnicah morali imeti nekaj več”jajc”. 
 
Seveda,pa ne smemo pozabiti,da bi del te teže morali nositi tudi posebni pooblaščenci,ki smo jih 
izobrazili potem pa so si pustili nanje pozabiti in člani sveta delavcev,ki pa smo jih pred leti sami 
odpisali,kar nam sedaj škoduje,saj le ti običajno mislijo,da so sindikalisti iz nekega drugega “štosa” in so 
običajno tisti po katerih se pluje in so dežurni krivci,če bo šlo kaj narobe-sindikalisti namreč-le ti pa,kot 
sem že omenil-si pustijo to breme naložiti. 
 
Naj zaključim. Vsako delo se da popljuvati,a če hočeš pljuvati moraš delo poznati,torej ga je potrebno 
opravljati. Smatram,da je bilo delo za potrebe članstva vedno korektno in uspešno opravljeno. Prepričan 
sem,da bo tako tudi naprej.  
 
Imel sem srečo,da sem imel dobre najožje sodelavce-v tem trenutku pač ne govorim o drugih-kamor 
štejem predsednika ReO SKEI Gorenjske kolega in prijatelja Milana Šulca in kolegico, sodelavko 
Barbaro. Moje poročilo nekoliko zamuja,ker že čakam odločbo ZPIZ-a,-priti mora zdaj,zdaj,- in je tudi 
napisano v bolj sproščenem tonu. Sindikat je namreč tako zelo resna zadeva, da je za preživetje 
potrebno tudi nekaj sproščenosti. 
 
Želim vam,da bi uspešno in dosledno peljali naprej najmočnejši in najštevilčnejši “delavski” sindikat,naš 
sindikat SKEI. 
 
Za Gorenjsko in mojega naslednika sem prepričan. 
 
                                                                                                                        Zapisal bivši sekretar 
 
                                                                                                                                Franc Žaberl                               


