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Zadeva: Poročilo o delu SKEI Posavja julij – september 2010 
 

V času poletnih počitnic je bilo kar malo zatišja na področju sindikalnega 

dela, saj je tudi v večini druţb to bil čas kolektivnih dopustov. Tega smo 

izkoristili tudi na sindikatu in si tako napolnili baterije za naporno jesensko 

dogajanje.  

Tudi v sindikalnih podruţnicah zaradi dopustov ni bilo pretiranih aktivnosti. 

Če povzamem nekaj poročil iz podruţnic, je stanje kar zadovoljivo.  

Tako druţba INO Krška vas še naprej posluje stabilno. V njihovi proizvodnji 

se pojavljajo cikli, ki jih narekuje trg, vezano pač na povpraševanje po 

kmetijskih priključkih. Firma svoje obveznosti do zaposlenih izpolnjuje redno 

(plače, regres). Večjih odpuščanj ni bilo razen posameznikov, ki so v 

dogovoru z delodajalcem izkoristili zakonske moţnosti, za tako imenovano 

mehko odpuščanje.  

Tudi druţba TA Regulator Brežice posluje v okviru začrtanih smernic. V 

mesecu avgustu so dobili novo upravo, ki jo sedaj vodi Marek Kubuš. Prihaja 

iz Slovaške, tako, da se z njim komunicira preteţno v angleškem jeziku. Imeli 

smo z njim ţe sestanek, saj smo podali zahtevo za ureditev plač (usklajevanje 

osnovnih plač s KP ter ureditev stimulativnega dela). Dogovorjeni so tudi 

redni sestanki, ki naj bi bili 1x na tri mesece oziroma po potrebi. Upravi smo 

predlagali tudi spremembe dogovora o prerazporejanju delovnega časa.  

Metalna Senovo je po hudih teţavah v prvi polovici leta nekako stabilizirala 

poslovanje. Po odpovedih 48 delavcev jih je v zadnjem obdobju 25 zaposlila 

nazaj. Plače so ves čas  izplačevane redno, edino regres je bil v treh delih s 

tem, da je v septembru bil plačan zadnji obrok. Pri odpuščenih delavcih so 

bile za dvajset delavcev vloţene toţbe na Delovnem in socialnem sodišču 

zaradi nepriznavanja kontinuitete delovnega razmerja v Metalni in njenih 

pravnih prednikih.  
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V letošnjem letu z naročili in s poslovanjem nimajo teţav druţbe iz skupine 

KRAH RHW (Resistec, Athos , Metaltec). Naročila so pokrita skoraj v celoti za 

leto 2010. Plačila, tudi dvig MP, se opravljajo tekoče. Za odpravljanje 

»uravnilovke« je dogovorjeno izplačilo norm, stimulacij, nekaterih zakonskih 

dodatkov nad minimalno plačo. Vodenje sindikata do volitev v letu 2011 je 

po upokojitvi predsednika Kovačiča prevzel podpredsednik Danijel Pezdirc, ki 

se je ţe aktivno vključil v delo območja. 

Po dolgem obdobju uspešnega poslovanja pa so se manjše teţave pojavile v 

druţbi Preiss Sevnica. Druţba je v prvi polovici letošnjega leta začela 

poslovati »v območju rdečih številk« kljub temu, da je naročil in dela dovolj. 

Očitno gre za porast stroškov, ki jih niso dovolj nadzirali. Teţava je tudi v 

zastarelosti opreme, ki jo je potrebno obnoviti, ter tudi v preobseţni reţiji. 

Vse skupaj vpliva na višino stroškov na enoto proizvoda, kar jim posledično 

zniţuje konkurenčnost. Uprava se je zavezala, da bo v najkrajšem času 

pripravila ukrepe za sanacijo trenutnega stanja kljub pritiskom na sindikat, 

predvsem glede zniţanja plač pa sindikat v druţbi ni pristal. Pri pogovorih z 

upravo sta ob območnem sekretarju in sindikalistom v druţbi veliko pomoč 

nudila Bogdan Ivanovič ter Brane Plavec iz SKEI Slovenije. Skupaj smo v 

večji meri zadrţali doseţen nivo pravic iz podjetniške kolektivne pogodbe. 

Nekaj popuščanja smo dovolili delodajalcu zgolj pri povračilih stroškov 

(malica, prevoz) ter stimulativnega dela plače in to zgolj za zadnje trimesečje 

tega leta. 

 

Tako območni odbor SKEI kakor območna organizacija ZSSS pa v 

prihajajočih mesecih tvorno sodelujejo pri javni predstavitvi zakonodaje, ki jo 

neusklajeno med socialnimi partnerji vsiljuje vlada RS. Na to temo pripravlja 

OO SKEI Posavja skupaj  z ReO SKEI Dolenjske in ReO SKEI Velenje posvet, 

ki bo 15.10.2010 v prostorih druţbe Adria v Novem mesto. Tudi ZSSS na 

območju pripravlja dva posveta, in sicer 15.10.2010 v Breţicah ter 

21.10.2010 v Novem mestu. Na teh posvetih je predvidena tudi predstavitev 

problematike širšemu občinstvu in ne samo članom. To naj bi potekalo 

zunaj, in sicer v Breţicah v NC Intermarket ter v Novem mestu na trgu pred 

mestno hišo. 

 

O dogodkih povezani s tem pa več v naslednjem poročilu. 

 

         Sekretar: 

                                                                                    Igor Iljaš 

          


