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Območni odbor Posavja 
8270 KRŠKO, CKŽ 30 

Telefon: 07 33 75 828 

Telefax: 07 33 75 829            Datum: 31.12.2011 

E-mail: igor.iljas@sindikat-zsss.si  

  
Zadeva: Poročilo o delu SKEI Posavja oktober – december 2011 
 

V zadnjem kvartalu iztekajočega leta, torej od oktobra do decembra 2011, je 

bilo sindikalno delo v OO SKEI Posavja bolj umirjeno kot ne. Večjih pretresov 

po družbah nismo imeli. Izjema je le družba Inkos, ki je v težavah že celo 

leto, saj je v postopku prisilne poravnave. Uprava je res z raznimi ukrepi 

skušala zniževat stroške in povečevat realizacijo ter istočasno izvajala 

dogovore z upniki glede poteka prisilne poravnave. Na sodišču je bil celo 

predlog o prekinitvi postopka prisilne poravnave in začetku stečaja, pa je 

upravi le nekako uspelo prepričati upnike o nadaljevanju prisilne poravnave. 

Z zaposlenimi in sindikatom je bilo v tem času nekoliko manj sodelovanja 

praktično do zaključka leta, ko je uprava od zaposlenih in sindikata skušala 

pridobiti soglasje o 20% znižanju osnovnih plač v naslednjem letu. Temu je 

tako sindikat kot zbor zaposlenih nasprotoval, saj ni bilo s strani uprave 

nobenih jasnih zagotovil, da dejansko večina delovnih mest ostane. Sindikat 

absolutno zagovarja ohranitev delovnih mest, ne more pa pristati zgolj na 

enostransko zniževanje pravic zaposlenim. Plač družba zaposlenim ne 

dolguje, je pa problem z regresom, ki se izplačuje po obrokih in še ni v celoti 

izplačan. Kakšni bodo nadaljnji ukrepi, tako uprave kot lastnikov, se bo 

razjasnilo takoj v začetku leta.  

Nekaj nesporazumov je bilo tudi z družbo TA Regulator Brežice, kjer je 

uprava izsilila od zaposlenih podpise aneksov za skrajšanje polnega 

delovnega časa v obsegu 36 ur tedensko. Večina zaposlenih je na to pristala 

in ponujene anekse podpisala. Je pa istočasno sindikat odpovedal dogovor o 

prerazporeditvi delovnega časa in zahteva s strani uprave, da se v času 

veljavnosti aneksa opravlja delo zgolj v okviru polnega delovnega časa. Kljub 

vsemu pa je uprava delavcem izplačala božičnico v enaki višini kot v 

preteklem letu. 
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V družbi TPV Prikolice Brežice postopno poteka ukinjanje programa 

proizvodnje prikolic in prezaposlovanje zaposlenih v TPV Brežice. 

Odpuščanja sicer niso predvidena, smo pa pozorni na potek dogodkov. Zelo 

aktiven je novi predsednik v družbi TPV Brežice, Igor Beršnak, ki stvari 

spremlja in nas sproti obvešča. 

V večini družb s področja OO SKEI Posavja je bila izplačana božičnica v 

različnih oblikah in višinah.  

V pokongresnem obdobju se je ponovno aktivno vključila v delo mlada 

upokojenka Irena Planinc, ki je članica Komisije SKEI seniorjev. Skupaj smo 

že pripravili kontakte za vse potencialne kandidate za delo v tej komisiji na 

območju. Čakmo le še na zgibanke, ki bodo v pomoč v nagovoru novim 

starim članom SKEI. 

Vsem skupaj v novem letu 2012 želimo obilo strpnosti, zdravja, uspehov in 

osebne sreče. 

 

Sekretar OO SKEI Posavje 

     Igor Iljaš 

  

 

 


