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POROČILO O DELU 

v letu 2013 

V letu 2013 je delo potekalo v skladu s programskimi usmeritvami  in na osnovi 

smernic delovanja SKEI za mandatno obdobje 2011-2016. Smernica in realizacija je 

bila v skladu s programskim in finančnim načrtom dela območne organizacije . V letu 

2013 se je v skladu s Statutom SKEI Območni odbor S kei Posavja preimenoval v ReO 

Skei Posavja kot zadnja od območnih organizacij. Za nudenje strokovne in 

administrativne podpore pri delu kakor tudi zagotavljanje sekretarskega dela je bila 

podpisana pogodba z ZSSS OO DBKP oziroma kot do sedaj s sekretarjem Igorjem 

Iljašem. Ob zaključku leta smo začeli postopke za nadomestne volitve predsednika in 

podpredsednika ReO Skei Posavja. Dosedanjemu predsedniku je potekla funkcija 

zaradi redne upokojitve. Edina kandidata sta bila predlagana in potrjena Darko 

Simončič iz podružnice Metalna Senovo za predsednika ter Danijel Pezdirc iz 

podružnice Resistec Krško. Med letom so imeli nadomestne volitve še v treh 

podružnicah, in sicer Preis Sevnica, TPV Tadis Brežice in Ta Regulator Brežice. V 

primeru Preis Sevnica je bil izvoljen Darko Bec, v Podružnici TPV Tadis Matej Kerin, v 

družbi Ta Regulator pa Ivan Grubič, ki so bili na zadnji seji potrjeni za člane IO ReO 

SKEI Posavja. Pri vseh treh podružnicah so bile volitve posledica odhoda predsednika 

iz družbe, oziroma upokojitve dosedanjih predsednikov. 

V sindikalnem smislu je leto 2013 preteklo v »pogojno rečeno« mirnem tempu. Družbe 

iz panoge so poslovale dokaj stabilno in ni bilo večjih pretresov kar se tiče odpovedi 

in posledično zmanjševanja članstva. Upad je bolj posledica naravnega odliva 

oziroma upokojitev. Glede gospodarskih razmer večjega zaposlovanja ni bilo. Kljub 
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smelim in visoko postavljenim ciljem glede novega včlanjevanja velikih uspehov 

nismo zabeležili. Poskusi, da bi se postavile podružnice v družbah, kjer jih še nimamo, 

so ostali zgolj na poskusih in na pridobitvi posameznih članov, za kar menim, da je 

odraz splošnega stanja v družbi in preveč negativne klime naspram sindikatom. Tako 

napori za včlanjevanje zgledajo kot »sizifovo delo«.  V tekočem letu bo ponovno 

potrebno glavnino dela vložiti v povečanje članstva predvsem v že obstoječih 

družbah, saj tu je še kar nekaj rezerve predvsem na mladih, ki premalo poznajo 

pomen sindikatov in obseg njihovega dela. 

Klub temu, da ni bilo večjih odpustov, smo tudi v letu 2013 kar precej članom nudili 

pravno pomoč. Tako se je v letu 2013 zaključila pravda za delavce Metalne Senovo, 

kjer smo dokazovali delovno pravno kontinuiteto vseh družb, ki so poslovale pod 

različnimi imeni na isti lokaciji. Kljub pritoževanju in izkoriščanju vseh pravnih možnosti 

je na koncu pravda izrečena v prid delavcem in s tem tudi poplačilo celotne 

odpravnine. Del zaposlenih pa je tudi ponovno dobil zaposlitev v družbi.  Zaradi 

manjših težav v družbi Preis Sevnica so se tam vročile tudi odpovedi. Kljub poskusom 

sindikata, da se stvari rešijo dogovorno, smo bili zaradi zaščite pravic delavcev dolžni 

vložiti tožbe zaradi, po našem mnenju, odpovedi zaradi neutemeljenih odpovednih 

razlogov. Pravda delavk iz družbe Resistec, ki je bila  s strani Vrhovnega sodišča sicer 

zaključena v škodo delavk, smo v sodelovanju s pravnico posredovali še na Ustavno 

sodišče, ki pa o tem še ni odločalo.  

Iz naslova družabnih aktivnosti moram izpostaviti Aktiv seniorjev, ki je bil v letu 2013 

zelo aktiven. Imeli so dva izleta, ki so s strani članov zelo dobro sprejeti. Predvsem 

veliko dela in lastnega truda vlaga predsednica aktiva, ki se redno vključuje tudi v 

delo ReO Skei Posavja. Kot regijska organizacija smo se aktivno udeleževali tudi 

srečanj sindikata SKEI. Bili smo aktivni udeleženci tako letnih kot zimskih športnih iger.  

Poslovanje naših počitniških kapacitet  v naselju Bučanje Nerezine poteka iz leta v 

leto bolje. Zanimanje za kapacitete je med člani veliko, tako da so kapacitete v 
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času poletne sezone polno zasedene. Letos nam je uspelo iztržiti kar nekaj terminov 

izven sezone, tako da smo poslovanje zaključili z zelo nizkim minusom, predvsem iz 

razloga dodatnih  stroškov legalizacije nadstreška pri garsonjerah. Obnova objektov 

poteka v skladu s finančnimi sredstvi. Tako smo v letu 213 obnovili tla na terasah, 

zamenjali dotrajana okna v garsonjerah ter dopolnili manjkajočo oziroma zamenjali 

del dotrajane opreme. 

ReO Skei se je trudila, da so se naši člani pojavljali na vseh akcijah pod okriljem SKEI 

kakor tudi ZSSS. Skrbeli smo tudi, da so se funkcionarji redno udeleževal izobraževanj 

tako glede sprememb na zakonodajnih področjih kakor tudi glede sindikalnega 

dela. 

 

Krško, januar 2014 

 

                                                                                         Sekretar ReO Skei Posavja 

                                                                                                        Igor Iljaš  

 

 
 

 
 

 

 


