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Zadeva: Poročilo o delu SKEI Posavja april – junij 2011 
 

Teţav po druţbah SKEI v Posavju tudi v letu 2011 noče in noče biti konec. 

Omeniti je treba druţbo INKOS Krmelj, kjer je v februarju uvedena prisilna 
poravnava kot posledica likvidnostnih teţav lanskega leta. Tu se kljub obilici 
dela stvari ne morejo stabilizirati. Poslovanje je ţe drugi mesec prisilne 

poravnave negativno in upanje na končni uspeh in izpeljavo prisilne 
poravnave ni ravno pozitivno. Uprava je skušala vodstvo sindikata in 
zaposlene prepričati v pristanek na 20% zniţanje plač, kar pa brez kakršnih 

koli garancij v uspeh in varnost delovnih mest za dalje ni naletelo na 
razumevanje. Zavrnitev je predlog doţivel ţe na seji IO sindikata kakor tudi 

pozneje na zborih zaposlenih. Pri plači za mesec maj se je zgodba ponovila, 
kar je povzročilo veliko negodovanja zaposlenih ter prineslo spontano 
zbiranje zaposlenih, ki pa se na koncu ni razvilo v zaustavitev dela. Sledil je 

sestanek z upravo, ki je tokrat dobila resno opozorilo, da so zaposleni za 
nadaljevanje proizvodnje in ohranitev delovnih mest, vendar ne zgolj v breme 
njihovih pravic. Uprava je v pomoč pri reševanju nastale situacije pozvala 

zunanjega svetovalca, g. Lična, ki bo pripravil seznam moţnih ukrepov, 
kateri bodo nato posredovani sindikatu v razpravo. Eden od pomembnejših 

datumov bo tudi 13.07.2011, ko se bo na Sodišču v Krškem odločalo o 
ugovoru upnikov na postopek prisilne poravnave, saj ti zaščito svojih terjatev 
in poplačilo le-teh vidijo v stečaju in ne v prisilni poravnavi. Kako se bo 

situacija razvijala dalje, bomo spremljali sproti. 

Tudi v druţbi TPV Prikolice Breţice je bilo aktivno. Sindikat in njegov 
predsednik Duhanič Joţe, so se z upravo kar nekajkrat pregovarjali glede 
ohranitve delovnih mest za zaposlene v tej enoti v Breţicah. Zakaj? Lastniki 

so se namreč odločili preseliti program proizvodnje prikolic v Ptuj, ker naj bi 
bilo na Ptuju več moţnosti razširitve kapacitet. Ta moment morem Joţeta 
ponovno pohvaliti, saj mu je uspel dogovor (ţal samo ustni in s strani uprave 

javno objavljen), da kljub selitvi programa delovna mesta na lokaciji Breţice 
ostanejo.  

Po ostalih druţbah pa so bila bolj »sladka« opravila predvsem glede višine 
izplačila regresa. Tu kakih posebnih uspehov pri pogajanjih nismo dosegli, 

saj je izplačan v višini dogovorjenega na panoţnem nivoju.  
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Glede drugih aktivnosti je potrebno poudariti, da se večina le-teh nanaša na 

predkongresne postopke.  

V tem času, konkretneje s 01.04.2011, je OO SKEI Posavja prevzel v 

upravljanje štiri objekte v počitniškem naselju Bučanje v Nerezinah. Objekte 
smo v mesecu aprilu pregledali, sestavili prioritete pri urejanju ter pripravili 

razpis za sezono 2011. V mesecu maju je »udarniška ekipa« (glej sliko) 
opravila nujna vzdrţevalna dela v teh objektih. Popravili in prebarvali smo 
ograje, zamenjali dve dotrajani postelji in vzmetnici, prebarvali poškodovane 

zidove ter dopolnili opremo. Ni veliko, vendar v okviru razpoloţljivih sredstev, 
saj smo z objekti prevzeli še kar nekaj dolga do PSK Krško. 

                              

                    Ob napornem delu in vročini se prileţe malo ohladitve. 

                             

                              Še zadnji ogled opravljenega dela. 

Tudi na druţabnem področju smo bili aktivni. Naši člani (ekipa je bila 

sestavljena samo iz Metalne) so osvojili skupno 3. mesto med moškimi 
ekipami na letnih športnih igrah. Posamično pa so osvojili 1. mesto v 

metanju kamna ter  2. mesto v pikadu – moški. 

V upanju na mirno poletje pa pozdrav do septembra. 

        Sekretar OO SKEI Posavje 

                                                                                      Igor  ILJAŠ 


