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POROČILO O DELU 

v letu 2018 

ReO SKEI Posavja je v letu 2018 svoje delo organizirala 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 2018 je teklo v pozitivni gospodarski klimi. Zelo dobre rezultate poslovanja žal ni 

spremljalo tudi zelo dobro nagrajevanje zaposlenih, ki so s svojim delom bistveno 

prispevali k tem rezultatom.  Sindikalno delo je bilo tako osredotočeno na pritisk za 

dvig plač. V osnovi so se  odvijala pogajanja v vseh treh kolektivnih pogodbah v 

dejavnosti SKEI, predvsem na tarifnem delu oziroma dvigu plač. Istočasno smo, po 

posameznih družbah v regiji, poskušali z dvigi plač na podjetniškem nivoju. Do konca 

leta nam je, po zaslugi delovnih predsednikov in njihovih članov IO, uspel premik tudi  

na tem področju (omenim samo nekatere:  TPV, Resistec, Metalna). Pred zaključkom 

leta smo v dveh družbah postavili zahteve za nov dvig plač. Pogajanja so v teku, tako 

da premike pričakujemo v prvih mesecih leta 2019. V prid temu govorijo stabilne 

gospodarske razmere  znotraj panoge v regiji. 

 

Glede na gospodarsko rast in zaposlovanje, so bile tudi naše želje po porastu članstva 

med novo zaposlenimi, velike. Uspelo nam je včlaniti kar nekaj novozaposlenih, tako 

da se je število članov v regiji ponovno povzpelo na nivo, ki smo ga imeli pred 

gospodarsko krizo leta 2009. Težava, s katero se srečujemo, pa je predvsem naravni 

odliv članstva, saj se upokojuje številčno močna generacija zaposlenih in hkrati naših 

članov. 

 

Na področju pravne pomoči v preteklem letu je bila vložena  tožba zoper kršitev pravic 

zaposlenih. Konec leta 2018 smo s pomočjo pravne službe sprožili stečaj invalidskega 

podjetja Elektron d.d. Skopice, kjer sicer ni bilo sindikalne podružnice, ampak zgolj 

individualni člani. Delavci so bili dva meseca brez plač in plačanih prispevkov, tako da 

smo s pritiskom na delodajalca morali najprej doseči  ukinitev statusa invalidskega 

podjetja ter šele nato vložiti zahtevo za začetek stečajnega postopka.  

 

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

bili ponovno na nivoju preteklih let. Zanimanje za udeležbo naših članov pa se iz iger 

v igre povečuje. 
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Zelo aktivni so bili ponovno tudi naši člani aktiv Seniorjev. Iz množice upokojenih 

članov  smo pridobili tudi nekaj novih članov, ki so se že takoj v začetku udeleževali 

njihovih aktivnosti. Njihova želja in načrt je, da v letu 2019, še intenzivneje pristopijo k 

aktivnostim za  povečanja števila 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.  

V letu 2018 se je v naši regiji ponovno aktiviral aktiv SKEI mladi. Ti so v iztekajočem 

se letu pripravili dva dogodka. Prvo je bilo srečanje našega Aktiva SKEI mladih v 

Kostanjevici na Krki. Članom in potencialnim članom je bil predstavljen namen aktiva 

in njegove aktivnosti. Izvedena pa je bila tudi proaktivna delavnica z namenom 

animiranja dela mladih v sindikalnih vrstah. Aktiv SKEI mladi Posavja pa je ob velikem 

osebnem angažiranju predsednika Jakoba Gašpirja, v septembru gostil dvodnevni 

seminar Aktiva SKEI mladi Slovenije. 

 

Zasedenost naših počitniških kapacitet je bila tudi v letu 2018 več kot zadovoljiva. V 

sodelovanju z ZPM Krško nam je uspelo dodatno napolniti kapacitete v mesecu juniju 

in septembru.  Na finančnem področju smo tako letos poslovali v okviru načrtovanega 

oziroma nismo naredili dodatnega minusa iz tega naslova. Glede na to, da kapacitete 

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 2019 

 

                                                                                          Sekretar ReO SKEI Posavja 

                                                                                                          Igor Iljaš 

 

 

 

 


