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POROČILO O DELU 

v letu 2014 

Delo ReO Skei Posavja je v letu 2014 potekalo v skladu s programskimi usmeritvami 

in smernicami za delovanje SKEI za mandatno obdobje 2011-2016. 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. Kljub reorganizacijskim 

postopkom, ki so se začeli znotraj ZSSS,  to sodelovanje teče brez kakršnih koli 

sprememb. S potrditvijo organov Skei je v začetku leta svoje delo s polnimi pooblastili 

začelo novo vodstvo ReO Skei Posavja in sicer Darko Simončič kot predsednik ter 

Danijel Pezdirc kot podpredsednik ReO Skei Posavja.  

 

Na področju sindikalnega dela so se v letu 2014 stvari vrtele okoli pogajanj za vse tri 

panožne kolektivne pogodbe v okviru SKEI Slovenije. Tu so naši predstavniki v 

organih SKEI tvorno sodelovali s predlogi glede optimalne ureditve pravic za delavce. 

Pogajanja so se v večji meri pripeljala v zaključne faze dogovorov. Do konca 

tekočega leta je bila podpisana KP za dejavnost Kovinskih materialov in livarn, 

medtem ko se podpis KP za Kovinsko industrijo in KP za Elektroindustrijo pričakuje v 

prvih tednih leta 2015. Kljub pritiskom delodajalske strani o tako imenovanih »vitkih« 

KP, je sindikalna stran uspela izpogajati le manjše spremembe obstoječih KP. 

Poudarek delodajalske strani je bil predvsem na poskusih drastičnega zmanjšanja 

števila dni dopusta ter znižanju višine dodatka na delovno dobo.  

 

Same gospodarske razmere v panogi znotraj regije so se v preteklem letu 

stabilizirale. Ni bilo pritiskov glede zmanjševanja števila zaposlenih. Nasprotno, 

obseg proizvodnje se je nekako začel dvigovati tako so se odpirale tudi nove 

zaposlitve. To se sicer na dvigu števila članstva še ni odrazilo v veliki meri, kljub 

trudu predsednikov v tej smeri. Stanje števila članov v regiji je stabilno, kljub velikemu 

naravnemu odlivu (upokojitve). 

 

Na področju pravne pomoči ni bilo novih pritiskov oziroma vlaganj novih tožb zoper 

kršitev pravic zaposlenih. Se je pa v teku prejšnjega leta pozitivno zaključilo nekaj 

odprtih zadev iz preteklih let. Tako smo po dolgotrajnih postopkih pozitivno zaključili  

dve pravdi iz naslova nezakonitih odpovedi iz poslovnega razloga iz družbe Metalna 

Senovo in Preis Sevnica. Bilo je tudi nekaj posredovanj pri pomoči članom pri 

zagovorih v družbah in pri manjših kršitvah pogodb o zaposlitvi.  
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Iz družabnih aktivnostih je bila v ospredju udeležba članov na športnih igrah Skei 

Slovenije, kjer pa smo sodelovali zgolj pri zimskih igrah saj za poletne športne igre 

nismo imeli dovolj prijav. Pohvaliti pa moram aktiv Seniorjev, ki je v letu 2014 

ponovno zelo aktiviral svoje člane. Imeli so tri seje in sedem družabnih srečanj 

oziroma izletov. Njihova želja in načrt pa je, da povečajo število članov in še okrepijo 

aktivnosti, ki jih vodijo za svoje člane. 

 

Poslovanje naših počitniških kapacitet je tudi v letu 2014 potekalo uspešno. Glede na 

to, da jih še vedno urejamo in tako dvigujemo nivo udobnosti letovalcev, je končni 

finančni rezultat še vedno negativen, metem ko je samo pokrivanje tekočih stroškov v 

lanskem letu prvič pozitivno, kar pomeni, da bomo v letu 2015 lahko ponovno vložili 

nekaj več sredstev v obnovo objektov. Lani smo v apartmaje dodali klima naprave, 

obnovil nastreške na terasi, ter montirali antenski sistem in namestili televizorje. V 

garsonjerah smo opravili nujna vzdrževalna dela. V letu 2014 smo dodatno sprožili 

postopke za popolno legalizacijo vseh objektov v okviru naselja Bučanje pri zato 

pristojnih organih RH, s čimer bomo lahko dosegli vpis objektov v zemljiško knjigo. 

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 2015 

 

                                                                                          Sekretar ReO Skei Posavja 

                                                                                                          Igor Iljaš 
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