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POROČILO O DELU 

v letu 2010 

Tudi v letu 2010 je naše delo potekalo v skladu s programskimi usmeritvami in na 

osnovi smernic delovanja za mandatno obdobje 2007-2012.  

Leto je bilo na sindikalnem področju teţko in je od vseh zahtevalo izredne napore. 

Gospodarska kriza še zmeraj ni popustila, tako da je še bilo čutiti posledice tudi v naši 

panogi na območju Posavja. Ţe v prvem kvartalu je napovedano zmanjševanje 

zaposlenih izvajala Metalna Senovo. Skupno število odpuščenih delavce je bilo 48. V 

drugi polovici leta se je sicer nekaj odpuščenih delavcev, konkretneje 25, vrnilo nazaj 

na delo, vendar zgolj za določen čas. Podobno se je dogajalo v druţbi Okipp, 

vendar s to razliko, da lastnik ni to storil sam, ampak zaposleni v skladu s 112. členom 

Zakona o delovnih razmerjih, saj niso prejemali plač. V tej druţbi je tako  z mesecem 

junijem še zadnji zaposleni zapustil druţbo, ki je nato »vegetirala« zgolj samo še z 

direktorjem in lastnikom. Še v začetni fazi teţav v druţbi smo poskušali preko 

Jamstvenega sklada RS vloţiti predlog za stečaj, kar omogoča trenutno veljavna 

zakonodaja, vendar smo bili s strani te institucije zavrnjeni. Predlagali smo, da 

zaposleni sami predlagajo stečaj, pa med njimi ni bilo takšnega, ki bi hotel izpostaviti 

svoje ime. S pomanjkanjem dela se je večji del leta ubadala tudi druţba Inkos Krmelj, 

ki je v malo hujše likvidnostne teţave zabredla ravno ob koncu leta, ko so se pojavili 

prvi zamiki plač ter nekaj malega tudi odpustov zaposlenih. Po nekaj sestankih in 

dopisovanju z upravo kot lastniki, se je kar se tiče izplačevanja plač stvar uredila, 

medtem ko finančne teţave v druţbi še ostajajo kljub zadovoljivemu obsegu naročil. 

V zadnjem kvartalu leta je nekaj likvidnostnih teţav doletelo tudi druţbo Preis 

Sevnica. Pri urejanju teţav smo zaprosili za pomoč tudi KSP SKEI, kjer je pomoč nudil 

kolega Ivanovič, tako da smo skupaj v večji meri zadrţali nivo doseţenih pravic po 

podjetniški KP. Za konec leta je na zmanjševanje števila zaposlenih bistveno vplivala 

aktivnost ob sprejemanju nove pokojninske zakonodaje, kjer so mnogi izrabili moţnost 

odhoda iz firm na zavod za zaposlovanje in od tu v pokoj po do sedaj veljavni 

zakonodaji. Iz tega naslova se je tudi v OO SKEI Posavja zmanjšalo število članov za 
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cca 120. V preostalem delu panoge večjih pretresov ni bilo kljub občasnim teţavam, 

ki jih prinaša poslovanje v kriznih časih.  

Kar se tiče pravne pomoči je bilo glede na krizno situacijo povečano število 

posredovanj.  Pri odpustih iz druţbe Metalna Senovo je bilo potrebno vloţiti toţbe za 

priznanje delovne kontinuitete, saj je bilo kar nekaj prenosov zaposlenih v času teţav 

sredi devetdesetih. Ob odpustih je bila zaposlenim priznana delovna doba zgolj v 

zadnji druţbi Metalna Senovo od leto 1998. Ti primeri so še v reševanju, saj je sodišče 

začelo postopek pri tistih, ki imajo kar nekaj posebnosti. Pri reševanju teţav smo bili v 

začetku leta prisiljeni vloţit nekaj toţb za izterjavo dolga zaposlenih iz druţbe Okipp. 

Te toţbe so bile dobljene na sodišču, a je nastal problem z izterjavo. Ob koncu leta 

se je na prvi stopnji zaključil spor v prid delavcev v zoper druţbo Krah RhW ob 

odpustih v letu 2009. Druţba se je na te pozitivno rešene toţbe v prid delavcev 

pritoţila. Glede na krizno obdobje je posvetovanj delavcev, kar se tiče pravnega 

področja, več, vendar se vse ne da zajeti v poročilu. 

Drugače je na sindikalnem delu v letu 2010 največ razprav povzročilo zdruţevanje 

območij ZSSS. Tako je od 01.03.2010 ukinjena Območna organizacija sindikatov 

Posavja, ki je priključena k območju Dolenjske in Bele Krajine. Zveza je te postopke 

izpeljala brez pravih finančno podkrepljenih podatkov ter brez popolnega soglasja 

članstva na območju Posavja. Po uvodnih zapletih se je nato skozi leto sodelovanje 

OO SKEI Posavja in ZSSS OO DBKP nekako uredilo in smo skupno nastopali pri vseh 

akcijah, ki so se odvijale na območju. Sodelovali smo tudi pri organiziranih 

izobraţevanjih, prvomajskih prireditvah ter tradicionalnih druţenjih s sindikati sosednje 

Hrvaške. Gre za tradicionalno srečanje na mejnem prehodu Bregana ter na srečanju 

s sindikati Karlovške ţupanije v Karlovcu. Predstavnika območja, Iljaš in Simončič, sta 

se udeleţila tudi velikih Evropskih protestov v Bruslju in sta bila kot predstavnika SKEI 

Slovenije v okviru večje skupine  s strani ZSSS kot vodje udeleţbe na tem protestu. 

Na plačnem področju je nekaj premikov prinesel dvig minimalne plače. Večina 

druţb je dvig minimalne plače izvedla v enem koraku, le Metalna Senovo, ki je bila 

ravno v času največjih teţav, se je odločila za postopen prehod na polni znesek 

minimalne plače. V kriznem letu velikih uspehov na pogajanjih za sklenitev 

podjetniških pogodb nismo beleţili. Nekaj premikov je bilo doseţenih le v druţbah 

skupine KRAH RhW (Resistec, Metaltec, Athos), kjer smo dosegli, da se določeni 

dodatki in preseg norme izplačujejo nad zneskom minimalne plače. 

Na področju pridobivanja članstva se ţal 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 območja. 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, februar 2011 
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