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POROČILO O DELU 

v letu 2011 

V letu 2011 je naše delo potekalo v skladu s programskimi usmeritvami in na osnovi 

smernic delovanja SKEI za mandatno obdobje 2007-2012.  

Leto je bilo na sindikalnem področju težko, vendar vseeno nekoliko lažje od 

prejšnjega, torej leta 2010, a je kljub temu od vseh zahtevalo izredne napore. 

Gospodarska kriza v elektro- in kovinsko-predelovalni industriji popušča zelo počasi.  

Bolj kot pomanjkanje dela oziroma naročil se pojavljajo likvidnostne težave, saj je 

plačilna disciplina v celotni državi na zelo nizkem nivoju, zaradi krča v delovanju 

bančnega sistema pa možnosti za najemanje ugodnih posojil skorajda ni. V največjih 

težavah so trenutno zaposleni v družbi Inkos Krmelj, kjer je od februarja 2011 začet 

postopek prisilne poravnave. K sreči zaposleni niso bili oškodovani v velikih zneskih. 

Družba jim je ostala dolžna zgolj del regresa in del stroškov v zvezi z delom (nekaj 

malice, prevoza, dnevnic). Ves čas so imeli plače v roku in plačane prispevke. Večje 

težave so imeli preostali upniki, ki so kar dvakrat ob pomoči prisilnega upravitelja 

skušali na sodišču sprožiti postopek za uvedbo stečaja. Uprava in sodišče sta obakrat 

dosegli dogovor, izpeljali konverzijo dolga v lastniški kapital in ob koncu leta izvedli 

tudi uspešno glasovanje o izvedbi prisilne poravnave. Tudi na sindikat oziroma na 

zaposlene se je vršil nekakšen pritisk glede višine plač. Bilo je kar nekaj kriznih 

sestankov z upravo, ki se je mimogrede v avgustu tudi zamenjala, vendar smo 

nekako do konca leta le zdržali in obdržali plače takšne, kot so bile, saj smo mnenja, 

da pred zniževanjem plač obstaja še veliko rezerv na organizacijskem, materialno 

tehničnem področju, kjer so možni veliki prihranki, za kar pa s strani uprave ni bilo 

veliko posluha.  

V ostalih družbah se je po resnih težavah v letih 2009 in 2010 stanje le nekoliko ustalilo. 

Tako je družba Metalna Senovo v letu 2011 ponovno zaposlovala. Prednost so imeli v 

prejšnjem letu odpuščeni delavci. Razliko v potrebah po delavcih so nadomeščali z 

pogodbenimi izvajalci. Tudi poslovanje v družbi se je nekako ustalilo. V družbi so tudi 

zamenjali upravo, kar pa ni prineslo sprememb pri sindikalnem delu, saj je sindikat 

družbe ravno tako tvorno sodeloval in ščitil pravice zaposlenih enako kot s prejšnjo. 

Pri družbah skupine KRAH RHW (Resistec, Athos, Metaltec) je poslovanje in delo 

potekalo v dokaj mirnem tempu z znaki ponovnega porasta. Zaposlilo se je kar nekaj 
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novih delavcev. Ponovno se je zaposlovalo preko družbe Adecco, kar je pomenilo, 

da je sindikat začel nazaj z včlanjevanjem teh delavcev. Še iz preteklega leta poteka 

urejanje oziroma spreminjanje sistematizacije, za kar smo upravo že večkrat opozorili, 

da gre stvar prepočasi. Je pa res, da so še razmere dokaj nestabilne (gospodarsko), 

saj potekajo spremembe na celotnem sistemu korporacije. Ravno na sistematizacijo 

je vezan podpis oziroma dokončanje podjetniške kolektivne pogodbe oziroma 

vezano na napredovanja delavcev, tako vertikalno kot horizontalno, kar pa je 

potem dejansko potrebno uskladiti s sistematizacijo delovnih mest. Skupaj z upravo 

smo dosegli, da so se delavcem izplačevali del dodatka za nočno delo ter dodatek 

za prisotnost nad zneskom minimalne plače, kar je nekoliko povečalo prihodke 

zaposlenih. 

V družbi Preis Sevnica je poslovanje potekalo skoraj nemoteno, dela je dovolj. Zaradi 

računovodsko negativnega poslovanja je nekaj težav z upravo oziroma lastniki 

družbe. Uprava krši podjetniško pogodbo pri obračunu stimulativnega dela plače, 

na kar jih opozarjamo in se dogovarjamo o odpravi te nepravilnosti in poračunu 

razlike. 

 

Tudi v družbi Ino Krška vas nimajo težav. Pri njih je kot običajno ciklična proizvodnja, 

tako da je konec leta zatišje oziroma manj dela. Tradicionalno se v prvih mesecih 

leta delo kar povečuje. Imajo prerazporejen delovni čas. Ure se prenašajo na poletje 

in konec leta, ko so večinoma doma.  

 

V družbi TPV na lokaciji Brežice je precej aktivnosti, saj matična družba seli del 

proizvodnje hčerinske družbe TPV Prikolice na Ptuj ter istočasno del njihove 

dosedanje proizvodnje širi na lokacijo znotraj dvorišča. Istočasno se izvaja postopno 

prezaposlovanje delavcev iz ene družbe v drugo. Stvari se sicer odvijajo počasneje 

kot je bilo prvotno načrtovano. Znotraj skupine se pripravlja tudi ustanovitev 

Konference sindikatov skupine TPV. Akti so bili dani v pregled SKEI Slovenije. 

Konferenco naj bi sestavljali predsedniki družb znotraj skupine.  

 

Kar se tiče pravne pomoči je bilo glede na predhodno leto bistveno manj zadev. Bilo 

je nekaj pomoči pri odpovedih iz poslovnih razlogov, kjer pa ni bilo vlaganja tožb. Še 

zmeraj so odprte tožbe v sporu zaposlenih naspram družbe Metalna Senovo, kjer gre 

za priznavanje kontinuitete delovnega razmerja. Do konca je izpeljan zgolj en primer, 

pa še za tega ni bila izrečena sodba do konca leta. Pred koncem so tudi tožbe 

delavk iz družbe Resistec, kjer je po ugodno rešenih zadevah na sodišču prve stopnje 

višje sodišče odločilo drugače oziroma v prid delodajalca, kjer je pa z naše strani 

sledil ugovor, katerega izid pa še ni znan. Pravno pomoč smo nudili tudi članom pri 

prijavi določenih terjatev v prisilni poravnavi v družbi Inkos ter prijavi terjatev bivšim 

delavcem družbe Okipp v stečajno maso.  

Drugače je na sindikalnem delu v letu 2011 skupaj z območjem ZSSS  potekalo veliko 

aktivnost v zvezi z referendumom, tako o malem delu kot o pokojninski reformi, kjer so 

ravno člani SKEI iz Posavja poskrbeli za močno udeležbo pri zbiranju podpisov ter 

ravno tako pomoč pri delu. 
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Na področju pridobivanja članstva se žal ne moremo pohvaliti z velikim napredkom, 

saj smo se bolj ukvarjali z ohranjevanjem članstva glede na gospodarska gibanja v 

Posavju.  

V parih besedah sem opisal zadeve, ki so izstopale v delu območnega odbora. 

Vsakdanje delo z našimi člani, ki imajo večje ali manjše probleme, posredovanja pri 

delodajalcih, pa nam je tako del rednega opisa del in ga nisem posebej opisoval.  

 

Krško, januar 2012 

 

 

                                                                                                         Sekretar OO SKEI Posavja 

                                                                                                                                               Igor Iljaš 


