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POROČILO O DELU 

v letu 2015 

Delo ReO Skei Posavja je v letu 2015 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  

 

Sindikalno delo se je v začetku leta odvijalo predvsem okoli predstavitev vseh treh 

kolektivnih pogodb v dejavnosti SKEI, predvsem zaradi različnih tolmačenj  KP za 

kovinsko industrijo. Gre predvsem za člene glede dodatka na delovno dobo in 

kriterijih za letni dopust. Kar v nekaj družbah je bil pritisk s strani delodajalske strani, 

da se na tej osnovi znižajo pravice zaposlenih na podjetniškem nivoju. Z mnogo 

truda, predvsem predsednikov v družbah, nam je to tudi uspelo. V ostalih dejavnostih 

je bilo manj težav z uveljavitvijo določil novih KP dejavnosti. V drugi polovici leta smo 

se aktivno udeležili skupne akcije ZSSS in ostalih sindikalnih central v zbiranju 

podpisov za spremembo Zakona o minimalni plači.  

 

Glede na gospodarske razmere znotraj panoge v regiji, ki so stabilne, je bilo 

pričakovati tudi porast članstva, saj je bilo kar nekaj novih zaposlitev. Vseeno rezultat 

ni dosegel pričakovanj, saj je bilo sorazmerno število tudi naravnega odliva zaradi 

upokojevanja. Stanje števila članov v regiji je stabilno. 

 

Na področju pravne pomoči je  bilo vloženih nekaj novih tožb zoper kršitev pravic 

zaposlenih. Istočasno pa se je v teku prejšnjega leta pozitivno zaključilo nekaj odprtih 

zadev iz preteklih let. Tako smo, po dolgotrajnih postopkih, uspešno zaključili  sodni 

postopek iz naslova nezakonitih odpovedi iz poslovnega razloga v družbi Preis 

Sevnica, kjer je prišlo do reintegracije v delovno razmerje neupravičeno 

odpuščenega  člana sindikata. Bilo je tudi nekaj posredovanj pri pomoči članom pri 

zagovorih v družbah in pri manjših kršitvah pogodb o zaposlitvi.  

 

Udeležili smo se poletnih in zimskih športnih igrer Skei Slovenije. Rezultatsko smo 

bili uspešnejši v programu letnih iger. Pohvaliti pa moram aktiv Seniorjev, ki je v letu 

2015 ponovno zelo aktiviral svoje člane. Njihova želja in načrt je, da v letu 2016  

povečajo število članov in še okrepijo aktivnosti, ki jih vodijo za svoje člane. 

 

Poslovanje naših počitniških kapacitet je prvič v letu 2015 potekalo finančno 

pozitivno. Glede na to, da jih še vedno urejamo in tako dvigujemo nivo udobnosti 
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letovalcev, je večja zasedenost prinesla pozitiven rezultat. Lani smo apartmaje 

opremili z novimi sedežnimi garniturami v jedilnicah kakor tudi na terasah. V 

garsonjerah smo obnovili kuhinje in okna v kopalnicah. Dodatno smo sprožili 

postopke za pridobitev energetske izkaznice v vseh objektih, kar je pogoj za 

poslovanje v letu 2016. 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 2016 

 

                                                                                          Sekretar ReO Skei Posavja 

                                                                                                          Igor Iljaš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


