
 

Sindikat kovinske in 
elektroindustrije Slovenije 
Regijska organizacija Posavje 

 
 

 ReO SKEI Posavje 
Cesta krških žrtev 30 

8270 Krško  
Poslovnega sistema Gorenje 

 
 

 

 
  SKEI - ReO Posavje 

Cesta krških žrtve 30, 8270 Krško 
Davčna številka: 58937412, ni zavezanec za DDV. Matična številka: 1115740. IBAN: SI 56 6100 0000 3563 933, BIC: HDELSI22 

W: www.skei.si, M: igor.iljas@sindikat - zsss.si, T: +386 (0)7 33 75 820, F: +386 (0)7 33 75 821 

 

                                                                                                                           Krško, 9. 5. 2014 

 

POROČILO O DELU ReO SKEI POSAVJA JANUAR - APRIL 

 

Za nami je prvo četrtletje dela ReO Skei Posavja. Glede na gospodarsko situacijo v državi je 

situacija v naši regiji, v panogi znotraj katere delujemo,  dokaj stabilna. V družbah, v katerih 

imamo organizirane sindikalne podružnice, ni bilo zaznati večjih pretresov. V prvem četrtletju 

se nismo srečevali z odpusti, ki bi bili posledica gospodarske krize oziroma odpusti iz 

poslovnih razlogov. Nasprotno, zaznati je tudi nekaj novega zaposlovanja, kar se kaže tudi v 

manjšem prilivu članstva glede na konec leta 2013.  

 

Zaznati je precej nereda pri organizaciji delovnega časa. Tu je bilo kar nekaj kršitev, 

predvsem pri odrejanju nadurnega dela oziroma dela v prerazporejenem delovnem času. Gre 

predvsem za nepoznavanje zakonodaje pri nižjih vodstvenih kadrih, ki ne ločijo teh dveh 

stvari. Skupaj z upravami v posameznih družbah te stvari rešujemo, tako da do sedaj nismo 

potrebovali inšpekcijskega nadzora. Pred nami so meseci izplačila letnih regresov. 

Predvidevam, da ne bo do težav pri izplačilu le-tega, glede višine pa se naši predsedniki kar 

uspešno dogovarjajo. 

 

Sami organi Reo Skei Posavja smo v prvem četrtletju izpeljali dve seji Izvršnega odbora. Na 

prvi seji smo potrdili tudi novo vodstvo ReO. Zamenjava je bila potrebna zaradi upokojitve 

dosedanjega predsednika Franca Jurmana. Novi predsednik je tako Darko Simončič iz 

sindikalne podružnice Metalna Senovo, za podpredsednika pa je bil potrjen Danijel Pezdirc iz 

sindikalne podružnice Resistec Kostanjevica na Krki. V okviru sej smo obravnavali tudi 

poročila o poslovanju in pripravili načrt dela v letu 2014. V načrtu dela smo dali poudarek  na 

povečanju števila članstva, izobraževanju ter obuditvi nekoč tradicionalnega srečanja vseh 

članov Skei v Posavju. Pohvaliti moram delo Aktiva seniorjev Posavja. Res da je mala 

skupinica bivših sindikalistov, so pa toliko bolj aktivni. Izpeljali so tudi že srečanje in dve seji 

svojega aktiva. 

 

Tudi letos smo v prvem četrtletju aktivno delali na izboljšanju nastanitvenih razmer v naših 

počitniških kapacitetah v počitniškem naselju Bučanje v Nerezinah. Za dvig standarda smo v 

apartmajih že namestili klimatske naprave in TV. V mesecu maju imamo predvidenih še kar 

nekaj popravkov, tako v apartmajih kot tudi v garsonjerah, ter dokup opreme za čim boljše 

počutje letovalcev. Razpis za oddajo je zaključen. V večji meri so kapacitete že popolnjene s 

strani naših članov, tako da ne bo potrebe po dodatnem trženju izven članstva.  

V okviru izobraževalnih dejavnosti nismo izpeljali večjih samostojnih aktivnosti, vendar se, 

kljub temu, naši funkcionarji in člani udeležujejo seminarjev, ki jih organizira ZSSS in 

Območna organizacija ZSSS DBKP. 

 

V okviru prvomajskih srečanj je naš predsednik sindikalne podružnice TPV Brežice, Matej 

Kerin, prejel priznanje Območne organizacije DBKP, kar je bilo pospremljeno tudi v lokalnih 

medijih, na kar smo kot ReO Posavja še posebej ponosni.  
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