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Zadeva: Poročilo o delu SKEI Posavja – 2008 
 
Leto 2008 je bilo za območje Posavja leto sprememb na kadrovskem 
področju. Dotedanji sekretar območja in obenem tudi sekretar  SKEI Posavja 
Marjan Urbanč se je odločil, da bo svoje znanje in izkušnje uporabljal na 
drugačnih delih in nalogih na nivoju Zveze, in sicer je z mesecem marcem 
2008 zasedel delovno mesto izvršnega sekretarja za izobraževanje in ..... 
 
Dela tako v območni organizaciji kot v območnem odboru SKEI sem torej z 
marcem 2008 aktivno prevzel jaz.  
 
 Januar 2008 – pojavila se je pobuda za povezavo mladih članov SKEI v 

Posavju 
 Marec 2008 – napoved stavke (12.3.) firma RESISTEC; stavkovne 

zahteve: povečanje plač, ureditev delovnih prostorov, začetek pogajanj 
za podjetniško KP, sestanek uprave s stavkovnim odborom je bil 
uspešen, do stavke ni prišlo zaradi ugoditve uprave stavkovnim 
zahtevam. 
Na območju Posavja je (13.3.) je Komisija za vprašanja mladih SKEI  
organizirala predstavitev delovanja komisije v Šolskem centru Krško,  
kjer je potekalo tudi včlanjevanje, za kar se je pokazal velik interes. 

 April 2008 – v družbi Resistec je bil s strani vodstva podan predlog 
tarifnega dela podjetniške KP, predviden začetek pogajanj v maju 2008 
ustanovljena je bila (25.4.) Komisija SKEI Mladi Posavja, predsednica 
Damjana Hočevar (PREIS), podpredsednik Andrej Knap (INKOS) 

 Maj 2008 – na tabor v Tahllmässingu, v sodelovanju SKEI – MLADI, 
(22.-25.5.), je odšel Andrej Knap (INKOS) 

 Junij 2008 - začetek pogajanj za tarifni del podjetniške KP v družbi 
Resistec Kostanjevica.  
Na območju smo organizirali sejo RO SKEI z ogledom NEK Krško.  
Letnih športnih iger SKEI v Ljubljani se je iz Posavja udeležilo 23 
članov, ki so tekmovali v metanju kamna, namiznem tenisu, vlečenju 
vrvi ter malem nogometu. 

 September 2008 – izobraževalnega seminarja SKEI – Mladi se je v 
Omišlju na otoku Krku (25.9.) udeležilo 5 naših članov. 

 Oktober 2008 – Prve posledice trenutne finančne krize na svetovnem 
trgu je čutiti v družbi Resistec, vendar bodo najprej na udaru 



agencijski delavci, podobne težave so se pojavile tudi v Metalni in jih 
ravno tako rešujejo z odpuščanji agencijskih delavcev. 
Postopek finančne osamosvojitve območnih odborov SKEI po regijah –  
TRR imamo odprt, na povsem samostojno poslovanje pa se preide  
januarja 2009. 

 November 2008 – v družbi TA-Regulator so prešli na prerazporeditev 
delovnega časa  

 December 2008 – v TA-Regulator-ju so bili brez odobritve sindikata 
podpisani aneksi o 36-urnem delovnem tednu, ravno tako v TPV-u d.d. 
z obratom v Brežicah, kjer pa je bila sprememba delovnega časa 
dogovorjena s sindikatom na nivoju družbe s sedežem v Novem mestu. 

 
 
 
 
 
         Sekretar: 
 
         Igor  ILJAŠ 
 
 
 


