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POROČILO O DELU 

v letu 2017 

ReO SKEI Posavja je v letu 2017 svoje delo organiziral 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 ROZS OE DBKP, oziroma sekretar Igor Iljaš.  

 

Leto 2017 je bilo pokongresno leto. Sindikalno delo se je odvijalo predvsem okoli 

pogajanj v vseh treh kolektivnih pogodbah v dejavnosti SKEI, predvsem zaradi 

pričakovanj o dvigu plač. Istočasno smo po posameznih družbah v regiji, poskušali z 

dvigi plač na podjetniškem nivoju. Do konca leta nam nekega bistvenega preboja na 

tem področju žal še ni uspelo storiti, razen v skupini TPV. Pred zaključkom leta smo v 

dveh družbah postavili zahteve za dvig plač. Pogajanja so v teku, tako da se premike 

pričakuje v prvih mesecih leta 2018. V prid temu govorijo stabilne gospodarske 

razmere  znotraj panoge v regiji. 

 

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 v preteklem letu ni bila vložena nobena tožba zoper 

kršitev pravic zaposlenih. Istočasno pa se je leni zaključila odprta zadeva iz preteklih 

let, ki pa, zaradi spleta okoliščin in nerodnosti tožeče stranke, ni bila zaključena 

pozitivno. Za primer, tožba zoper istega delodajalca v identičnem primeru, se je leto 

poprej zaključila v prid delavca.  V preteklem letu je bilo več primerov ugovorov zoper 

odločbe ZPIZ in ZZZS, ki pa smo jih pa sprotno reševali. V teh primerih smo zelo 

dobro sodelovali s članom komisije za ugotavljanje podlage za odpoved delavcu 

invalidu, kolegom Goranom Lukičem, ki nam je s svojimi predlogi in aktivnostmi 

pomagal pri reševanju delavcev invalidov, katerim je delodajalec skušal odpovedati 

pogodbo o zaposlitvi.  

 

Udeležili smo se poletnih in zimskih športnih igre SKEI Slovenije. Rezultatsko v tem 

letu  nismo bili tako uspešni kot pretekla leta. Nekaj razlogov tiči v manjši številčni 
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udeležbi, nekaj pa tudi v spremenjeni sestavi ekip. Kot zmagovalci v vlečenju vrvi v 

letu 2016 smo se udeležili tudi športnih iger ZSSS, kjer smo dosegli zmago. 

 

Zelo aktivni so bili tudi naši člani aktiv Seniorjev. Pridobili so tudi nekaj novi članov, ki 

so se že takoj v začetku udeleževali njihovih aktivnosti. Član iz njihovih vrst je osvojil 

medaljo v veleslalomu na zimskih igrah SKEI.  Njihova želja in načrt je, da v letu 

2018, še  povečajo število članov in še okrepijo aktivnosti, ki jih vodijo za svoje člane. 

Prav zato je še kako pomembno, da se delavce ob upokojitvi opozori na to možnost 

nadaljnjega članstva, saj tako ohranijo stik s sindikatom in panogo, v kateri so 

preživeli svojo delovno aktivnost.  

 

Zasedenost naših počitniških kapacitet je bila tudi v letu 2017 več kot zadovoljiva. Na 

finančnem področju pa smo ponovno zabeležili minus, predvsem iz naslova stroška 

amortizacije, kot posledica vlaganj. 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. 

 

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 2018 

 

                                                                                          Sekretar ReO Skei Posavja 

                                                                                                          Igor Iljaš 

 

 

 


