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Zadeva: Poročilo o delu SKEI Posavja julij – september 2011 

 
Kot je že v navadi v poletnih mesecih intenzivnost dela malo popusti. Tudi 
letošnje poletje ni bilo izjema. Po kongresu v juniju so se že začeli prvi 
dopusti, tako da sej območnega odbora nismo sklicevali in je bila prva šele v 
septembru, kjer pa smo naleteli na težavo s sklepčnostjo iz razloga 
»trgatve«. Kljub temu aktivnosti peljemo dalje, sklepe pa smo potrdili 
korespondenčno. 
 
Tudi v sindikalnih podružnicah so letos kar »dopustovali«. Izjema je bila 
družba Inkos Krmelj. Družba je v postopku prisilne poravnave. Uprava 
skuša reševanje težav prevaliti na pleča zaposlenih, ki pa res nimajo 
zaostankov v plačah oziroma resnejših terjatev (v prisilni poravnavi je zgolj 
del nadomestil za prehrano in prevoz) vključno s plačili prispevkov, ki so 
bili večkrat preverjani in so trenutno po nam dostopnih podatkih poplačani. 
Najbolj na udaru so bile plače, ki jih je uprava zniževala preko destimulacij 
(tako imajo zapisano v podjetniški KP), vendar mimo določil le-te – 
pavšalno. Temu se je sindikat uprl, in v juliju prekinil prakso, vendar se je 
stvar ponovila v avgustu, ko je skupščina družbe zamenjala upravo. 
Dosedanjega direktorja Rudija Beca je zamenjal Roman Hubel. Novi 
direktor je kljub začetnemu upiranju pristal na skupen sestanek s hišnim 
sindikatom ter zunanjima predstavnikoma SKEI Igorjem Iljašem in 
Bogdanom Ivanovičem. Rezultat je bil realno ocenjevanje in manjše število 
destimuliranih. Postopek prisilne poravnave teče naprej, julij in avgust naj 
bi bila prva pozitivna meseca v poslovanju. Upniki sicer nasprotujejo 
nadaljevanju prisilne poravnave in zahtevajo stečaj družbe. Situacijo v 
Inkos bo potrebno še naprej spremljati. 
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Likvidnostne težave pestijo tudi družbo Ferotehna oziroma Feroholding iz 
Krmelja. Tu sicer nimamo organiziranega sindikata, imamo pa individualne 
člane. Plače sicer dobivajo redno, vendar delodajalec kar dobro »reže« po 
njihovih višinah. Težava pa je tudi z izplačilom regresa, katerega kljub 
opozorilu še ni izplačal. Na naša opozorila se ne odziva, tako da 
pripravljamo ostrejše ukrepe. 
 
Ostale družbe poslujejo sicer nekoliko slabše kot v obdobju pred recesijo, 
vendar se nekako držijo in plujejo med čermi neurejenega finančnega trga. 
 
V septembru je iz osebnih razlogov odstopil kot predsednik sindikalne 
podružnice TPV Tadis Brežice dolgoletni predsednik Kostevc Anton. Po  
izvedenih volitvah ga je nadomestil Beršnak Igor, ki mu na izvolitvi 
čestitamo. 
 
Na družabnem delu se je v poletju v okviru SKEI odvijalo kar nekaj 
dogodkov. Naši člani so se udeležili zgolj enega in to je Pohod SKEI na 
Triglav. Tega se je letos kot edini, drugače pa sam redno, udeležil  
predstavnik Metalne Senovo Alojz Kranjc.  
 
Na področju počitniške dejavnosti moramo zapisati, da smo s sezono 
zadovoljni, saj smo imeli kapacitete v Nerezinah polno zasedene skozi celo 
poletno sezono. Odzivi letovalcev so pozitivni, kar nas vodi k načrtom za 
nadaljnje urejanje počitniških enot. Dinamiko bodo diktirala finančna 
sredstva, ki pa so trenutno nekoliko omejena. 
 
Toliko v tem poročilu, o jesenskih aktivnostih pa v naslednjem. 
 
 
 
 
                     Sekretar: 
  
                                                                                                                  Igor ILJAŠ 
          
 


