
 
 
 
Datum : 28.10.2009 
 
 
 

P O R O Č I L O     O     D E L U 
SKEI REGIJSKE ORGANIZACIJE ZA ZASAVJE 

 
Za obdobje julij – september 2009 

 
 
 

Objavljanje mesečnih poročil o delu ReO SKEI  je nedvomno primer dobre 
prakse, saj na nek način prikaže aktivnosti SKEI  na regionalni ravni in vsakemu 
zainteresiranemu članu omogoča seznanjanje s problematiko, stanjem in 
aktualnimi razmerami  na posameznem območju. 
 
Naša regijska organizacija (konkretno sekretar) do sedaj te naloge nismo 
realizirali, zato se članstvu iskreno opravičujem. V prihodnje bomo to nalogo 
vestno in ažurno opravili. 
 
Regijska organizacija SKEI za Zasavje spada med manjše in mlajše regijske 
organizacije SKEI. Regijska organizacija – ter s tem samostojna pravna oseba -
smo postali 12.12.2008, z izdajo odločbe o hrambi Pravil ReO SKEI za Zasavje 
(Odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 10100-17/2008/2).  
Preoblikovanje prejšnje Območne organizacije SKEI Zasavje v Regijsko 
organizacijo SKEI za Zasavje je potekalo v skladu z veljavnimi dokumenti 
SKEI Slovenije (Statut, programska izhodišča), vsebinski razlogi za sklep 
Območnega odbora SKEI Zasavje o reorganizaciji pa sta bila predvsem dva : 1. 
prilagoditi svojo organiziranost tako, da bo v največji meri odgovarjala 
potrebam in interesom članov SKEI na območju Zasavja ter ciljem in 
usmeritvam nadaljnje krepitve SKEI Slovenije in 2. sprememba 
statusnopravnega položaja regijske organiziranosti SKEI na območju Zasavja 
kot odgovor (prilagajanje) na proces reorganizacije ZSSS na teritorjalni ravni, ki 
je predpostavljala ukinitev nekaterih manjših OO ZSSS oz. njihovo priključitev 
večjim (predvidoma OO ZSSS Ljubljana). 
 
Sedež ReO SKEI za Zasavje ostaja na naslovu Ulica 1. junija 19, Trbovlje. 
Predsednik ReO SKEI za Zasavje je Viktor Maurer, podpredsednica pa Mateja 
Gerečnik (ki zaradi dolgotrajne odsotnosti predsednika – bolezen – nadomešča 
predsednika), sekretar Cvar Ljubo pa funkcijo opravlja profesionalno, s 
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polovično delovno obveznostjo (4 ure dnevno) in sicer od 1.3.2009 dalje. 
Sekretar je do 30.6.2009 še vedno opravljal tudi naloge sekretarja OO ZSSS 
Zasavje. 
 
Regijska organizacija SKEI za Zasavje deluje na območju vseh treh zasavskih 
občin – Hrastnika, Trbovelj in Zagorja, ki so tudi upravne enote. Regija Zasavje 
je najmanjša med statističnimi regijami v Sloveniji (skupaj 12), prav tako je med 
najmanjšimi tudi ReO SKEI Zasavje.   
V Zasavju je bilo v letu 2008 registriranih 577 gospodarskih družb, zaposlovale 
so 8.090 ljudi, kar je nekoliko manj kot 1,6 % vseh zaposlenih v gospodarskih 
družbah v Sloveniji. 
V predelovalnih dejavnostih je bilo v naši regiji zaposleno 4.268 delavcev (108 
družb) oz. 2,2 % vseh zaposlenih v predelovalni dejavnosti v Sloveniji. 
 
V dejavnostih proizvodnje kovin, kovinski in elektroindustriji (panoge, ki jih 
pokriva SKEI) je bilo v letu 2008, v 53 gospodarskih družbah zaposleno 1.799 
delavcev, kar predstavlja 1,75 % vseh zaposlenih v teh dejavnostih v Sloveniji. 
Istočasno to predstavlja 22,2 % vseh zaposlenih v gospodarstvu regije (medtem 
ko delež zaposlenih v teh dejavnostih v Sloveniji predstavlja 20 % delež). 
 
Delež sindikaliziranosti v naši regiji je nedvomno med najvišjimi v Sloveniji. Za 
SKEI lahko ugotovimo, da je bilo od skupaj 1.799 zaposlenih v teh dejavnostih 
konec lanskega leta včlanjenih v SKEI Slovenije 1.332 zaposlenih, kar 
predstavlja 74 % delež, medtem ko je ta na ravni Slovenije okoli 34 %. 
Sindikat SKEI je v naši regiji organiziran v 10 družbah (19 % vseh družb), v 
Sloveniji pa je ta delež okoli 9,2 odstoten. 
 
Osnovna značilnost strukture našega članstva je izjemno visok delež članstva v 
ETI Elektroelement d.d (okoli 68 % vsega članstva). Razumljivo je, da 
sindikalna scena in dogajanje v tej gospodarski družbi močno opredeljuje in 
vpliva na delo celotne ReO SKEI za Zasavje. 
 
Aktivnosti sindikat SKEI v letošnjem letu nedvomno močno opredeljuje 
gospodarska kriza, ki se je začela konec lanskega leta. Izjemen upad naročil v 
ETI Elektroelement  je botroval odločitvi o prehodu na 36 urni polni delovni čas 
s 1.2.2009 (ukrep sprejet za 6 mesecev), skladno z določili Zakona o 
subvencioniranju polnega delovnega časa,  mesec kasneje je ta ukrep izvedla še 
družba KAIJ d.o.o., s 1.4.2009 pa tudi Zlatarna Trbovlje d.o.o. Aktivnosti 
sindikata so bile zato usmerjene v preprečevanje zniževanja plač v teh sredinah 
oz. v vračilo prejetih subvencij države delavcem. V času izvajanja ukrepa v 
posameznih sredinah pa je bila vloga sindikata spremljanje in doslednost 
izvajanja določil zakona. 
 



S 1.7. 2009 so v Eti Elektroelement d.d., 136 zaposlenih vključili v program 
»čakanja na delo doma« po Zakonu o delnem povračilu nadomestila plač. Ta 
ukrep je bil v tej družbi sprejet za obdobje treh meseecev, dejansko pa so večino 
teh delavcev s 1.avgustom 2009 že poklicali nazaj na delo. Uprava družbe je 
želela, da bi se ukrep skrajšanega polnega delovnega časa v ETI d.d. podaljšal še 
za 6 mesecev, vendar je sindikat temu ostro nasprotoval, tako da se je ta ukrep 
izvajal le do konca avgusta. 
 
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 28.5. 2009 sprejelo sklep o uvedbi 
stečajnega postopka nad dolžnikom Livarna Trbovlje d.o.o.. S tem se je končala 
več kot polletna agonija te družbe, razlog za njen stečaj pa ni zgolj recesija 
ampak tudi posledica slabega vodenja družbe, ki je bila sicer v lasti direktorja 
družbe. Število zaposlenih v tej družbi se je intenzivno zmanjševalo že vse od 
maja 2008, na dan uvedbe stečaja so bili zaposleni le še invalidi. V sodelovanju 
z odvetnico smo v zakonitem roku prijavili terjatve za 38 bivših delavcev 
družbe, stečajni upravitelj je deloma prerekal terjatve 5 našim članom, 
neupravičeno, trenutno čakamo na odločitev sodišča. 
 
V družbi Vinprom d.o.o. smo vodili aktivnosti v zvezi z zamudo pri izplačilu 
regresa za letni dopust. Ta družba je bila v letu 2008 v postopku prisilne 
poravnave, zato je delavcem dolgovala še del regresa za leto 2008. Regres za 
letošnje leto je bil izplačan v septembru 2009. 
 
V drugih družbah posebnih težav ni bilo, kljub sicer opaznem zniževanju obsega 
gospodarskih aktivnosti kot posledice splošnih gospodarskih razmer.  
 
Pogosteje prihaja do kršitve pravic posameznim delavcem – članom SKEI. V teh 
primerih najprej poskušamo stvari reševati z opozorili, preko inšpekcije za delo, 
v kolikor pa kršitve niso odpravljene pa preko odvetnice. V času od 1.7. do 
30.9.2009 smo tako vložili 8 tožb in 5 predlogov za izvršbo.  
 
Dne 16.7. 2009 se je sestal Regijski odbor, ki je ob prisotnosti predsednice SKEI 
Lidije Jerkič in sekretarja za reg. Alberta Vodovnika, obravnaval aktualne 
razmere v podjetjih kovinske in elektroindustrije v Zasavju. Na isti seji smo 
sprejeli tudi izhodišča za sklenitev Dogovora o sofinanciranju OO ZSSS do 
konca leta 2009. 
 
Menim, da v poročilu zelo verjetno nismo omenili vsega kar se je pomembnega 
dogajalo v teh mesecih. Prepričan sem, da z rutinskim, rednim objavljanjem 
poročil rasla tudi kvaliteta.  
 
Lep pozdrav vsem članom SKEI ! 
                                                                                                   Cvar Ljubo 


