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POROČILO O DELU
v letu 2019
ReO SKEI Posavja je v letu 2019 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 2019 je teklo v pozitivni gospodarski klimi. Zelo dobre rezultate poslovanja smo v
posameznih firmah uspeli prenesti tudi v povišanje plač zaposlenih. Predvsem proti
koncu leta nam je šel na roku tudi dvig zakonsko določenega zneska minimalne plače
tako, da smo s tem ustvarili še dodaten pritisk na delodajalce, da smo z dvigom osnov
nekoliko omilili uravnilovko.
Glede na gospodarsko rast in zaposlovanje, so bile tudi naše želje po porastu članstva
med novo zaposlenimi, velike. Uspelo nam je včlaniti kar nekaj novo zaposlenih, 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 vloženih pet tožba zoper kršitev
pravic zaposlenih. Šlo je predvsem za individualne člane, ki so bili zaposleni pred
ponudnikov delovne sile, ki niso bili plačani v skladu s pogodbo o zaposlitvi in veljavno
zakonodajo.
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.
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 2020, še intenzivneje pristopijo k
aktivnostim za povečanja števila članov in še okrepijo aktivnosti, ki jih vodijo za svoje
člane.
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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 2019 več kot zadovoljiva. Iz
preteklega dobrega sodelovanju z ZPM Krško nam je ponovno 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 2020
Sekretar ReO SKEI Posavja
Igor Iljaš
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NAČRT DELA
ReO SKEI Posavja v letu 2020

V letu 2020 bo ReO SKEI Posavja izvajala aktivnosti v skladu s smernicami
programskega obdobja SKEI 2016-2021.
Prioritetna naloga v letu 2020 bo, kot vsa leta do sedaj, usmerjena v aktivnosti
povečanja članstva. Zavedamo se, da bo gospodarska rast, ki je trenutno, prinaša
potrebe po novih delavcih, ki jih bo potrebno podrobno sesznaniti in jim
predstaviti sindikat in njegov pomen. Glede na to, da obstaja tudi velika
fluktuacija zaposlenih med različnimi delodajalci, bo potrebno ohranjati stike s
člani in jim omogočiti ohranitev članstva tudi ob menjavi zaposlitve. Posebna
pozornost bo potrebno posvetiti tudi mladim, ki prvič stopajo na trg dela in jim
približati delo sindikata. Tu nam je v veliko pomoč tudi odbor Skei maldi.
Pomembno je, da tudi po zaključku delovnega razmerja, dosedanji člani, preko
Aktiva SKEI seniorji, ostanejo aktivni v naši organizaciji.
Za stabiliziranje članstva rabimo tudi usposobljene zaupnike. V ta namen bo
potrebno še več pozornosti vložiti v izobraževanje naših zaupnikov. Kot vsako
leto bomo pripravili eno do dva izobraževanja za zaupnike in člane IO iz naših
sindikalnih podružnic.
Aktivno se bomo udeleževali tudi vseh izobraževanj na različnih nivojih SKEI
Slovenije. Planiramo družabno srečanj zaupnikov, članov IO sindikalnih
podružnic iz ReO, saj s tem krepimo pripadnost članstva v SKEI in naši regiji.
Sodelovali bomo tudi na letnih in zimskih športnih srečanjih sindikata SKEI
Slovenije. V letošnjem letu smo se odločili, da prevzamemo tudi organizacijo
letnih športnih iger Skei, kar bo velik organizacijski zalogaj za našo malo
sindikalno regijo.
Izboljševali bomo pogoje za letovanje članov v naših počitniških objektih v
naselju Bučanje v Nerezinah. Predvsem želimo napolniti kapacitete v izven
sezonskih terminih, tako kot lani. Intenzivneje bomo ponujali kapacitete tako
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med člani, kakor tudi na prostem trgu. Temu primerno in ob dejstvu, da bomo
imeli dodaten strošek z obnovo infrastrukture v naselju, nameravam korigirati
tudi cene najema.
Aktivnosti bomo načrtovali v okviru rednih sej ReO SKEI Posavja, ki naj bi
potekale praviloma enkrat mesečno oziroma po potrebi.
Vse načrtovane aktivnosti in naloge bomo usklajevali z dejanskimi finančnimi
možnostmi.

Krško, januar 2020
Sekretar ReO SKEI Posavja
Igor Iljaš
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