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POROČILO O DELU 

v letu 2016 

Delo ReO Skei Posavja je v letu 2016 potekalo v skladu s programskimi usmeritvami 

in smernicami za delovanje SKEI za mandatno obdobje 2016-2021. Realizacija je 

bila v skladu s programskim in finančnim načrtom dela regijske organizacije.  ReO 

Skei Posavja je strokovno in administrativno pomoč, v skladu s podpisano pogodbo, 

zagotavljala ZSSS OO DBKP, oziroma sekretar Igor Iljaš  

 

Preteklo leto je bilo kongresno leto, tako se je veliko predkongresnih dejavnosti 

odvijalo v prvi polovici leta.  Januarja in februarja so potekale volitve po sindikalnih 

podružnicah. Sledilo je formiranje organov ReO Skei Posavja. Istočasno so potekale 

priprave na kongres Skei z obravnavo kongresnih dokumentov in evidentiranje v 

organe Skei Slovenije. Zbrali smo delegate za kongres, ki so nato regijo tudi 

zastopali na VII. Kongresu Skei, 15.6.2016 na Brdu pri Kranju. V jesenskem delu 

smo bili aktivni pri formiranju komisij pri Skei za novo mandatno obdobje, kjer nam je 

uspelo vriniti naše člane v Komisijo Skei seniorji, Komisijo za enake možnosti kakor 

tudi v Komisijo Skei mladi, kjer je naš predstavnik, Jakob Gašpir, bil izvoljen za 

predsednika te komisije. 

 

Gospodarske razmere  znotraj panoge v regiji so stabilne. Glede na napovedi 

nadaljnje gospodarske rasti, so bile tudi naše želje po porastu članstva med novo 

zaposlenimi, velike. Uspelo nam je včlaniti kar nekaj novo zaposlenih, vendar je efekt 

na skupno število članov, zanemarljiv, saj je bil odliv članstva zaradi upokojitev večji, 

tako da bistvenega povečanja na ta način nismo dosegli. Kljub temu je stanje števila 

članov v regiji stabilno. 

 

Na področju pravne pomoči je  bila v preteklem letu  vložena zgolj ena tožb zoper 

kršitev pravic zaposlenih. Istočasno pa se je v teku prejšnjega leta pozitivno zaključila 

odprta zadeva iz preteklih let, ki pa bo zaradi insolventnosti delodajalca, ostala 

nerealizirana. V preteklem letu smo imeli kar nekaj primerov ugovorov zoper odločbe 

ZPIZ in ZZZS, ki pa smo jih pa sprotno reševali. 

 

Udeležili smo se poletnih in zimskih športnih igre Skei Slovenije. Rezultatsko smo bili 

uspešnejši v programu letnih iger. Na teh smo, kljub številčno majhni zasedbi, osvojili 

skupno 5. mesto ter imeli v treh disciplinah svoje predstavnike med prvimi tremi. 
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Pohvaliti pa moram aktiv Seniorjev, ki je v letu 2016 ponovno zelo aktiviral svoje 

člane. Njihova želja in načrt je, da v letu 2017  povečajo število članov in še okrepijo 

aktivnosti, ki jih vodijo za svoje člane. 

 

Zasedenost naših počitniških kapacitet je bila v letu 2016 več kot zadovoljiva. Na 

finančnem področju pa smo ponovno zabeležili minus. Ta je nastal iz razloga  

zaključene legalizacije obstoječih kapacitet, kar je prineslo enkratne nepredvidene 

stroške, ravno tako nakup novih naprav v objektu preko amortizacije veča stroške in 

s tem finančni minus, ki ga pa ne moremo v celoti prenesti na ceno letovanja.  Glede 

na to, da jih še vedno urejamo in tako dvigujemo nivo udobnosti pa menim, da 

obnova in legalizacija dolgoročno povečuje vrednost premoženja, s katerim 

razpolagamo. Razen legalizacije in izdelave energetske izkaznice smo lani obnovili 

strope ter jih dodatno izolirali v obeh vrhnjih enotah. V istih objektih smo na terase 

namestili zunanje žaluzije ter tako zasenčili terase. V obeh garsonjerah smo dodatno 

montirali klimatske naprave. To je bil dodaten strošek, ki pa smo ga morali pokriti iz 

sredstev tekočega poslovanja regije. 

 

ReO Skei Posavja se je zavzemala, da so se naši člani pojavili na vseh akcijah pod 

okriljem SKEI, kakor tudi ZSSS. Poskrbeli smo, da so se funkcionarji in zainteresirani 

člani udeleževali izobraževanj na sindikalnem področju. 

 

Krško, januar 2017 

 

                                                                                          Sekretar ReO Skei Posavja 

                                                                                                          Igor Iljaš 


