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Zadeva: Poročilo o delu SKEI Posavja april – junij 2010 
 

V obdobju april-junij je bilo delovanje območnega odbora zelo aktivno. 
Nadaljevalo se je delo v okviru novega območja Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja. S tem delom naši člani niso bili najbolj zadovoljni, kar so izrazili na 

eni izmed svojih sej v maju in so s tem seznanili organe zveze kakor tudi 
člane bivšega območja Posavja. Ravno tako je v tem obdobju območje Posavja 

gostilo IO SKEI Slovenije, ki je svojo sejo sklical v Sevnici. Gostitelja sta bila 
OO SKEI Posavje in Sindikat Preiss Sevnica.  
Tudi v sindikalnih podruţnicah niso mirovali, saj smo dobili kar dva nova 

člana območnega odbora. Nadomestne volitve so bile izvedene v druţbi TA 
Regulator Breţice, kjer je novi predsednik Blaţinč Zdravko ter čisto na koncu 
obdobja še v Sindikatu FHH Kostanjevica, kjer je dolgoletnega predsednika  

Kovačič Joţeta zamenjal Danijel Pezdirc, kateremu ţelimo uspešno 
nadaljevanje dela, ki ga je zastavil njegov predhodnik Joţe, ki pa odhaja v 

zasluţeni pokoj.  
Aktivni so bili tudi delodajalci. Tako so se v Metalni Senovo »rešili» trideset 
zaposlenih, katerim se je konec maja zaključilo delovno razmerje. Ţal tudi pri 

njih ni šlo brez zapletov. Kljub dokazom in poskusu mirnega reševanja spora 
glede priznavanja kontinuitete delovnega razmerja v druţbi (odpravnina, 

odpovedni rok) druţba tega ni priznavala in je bilo potrebno vloţiti toţbo za 
sedemnajst delavcev, ki so bili po našem prepričanju oškodovani. V mesecu 
juniju se je zaključila agonija za preostalih šest delavcev druţbe OKIPP 

d.o.o., ki so sedaj končno na Zavodu za zaposlovanje. Vmes smo kot sindikat 
skušali pritisniti na Jamstveni in preţivninski sklad, da v okviru svojih 
pooblastil in v skladu z ZFPPIPP uvede stečaj v druţbi, vendar tudi tokrat ţal 

nismo uspeli. Ostaja še poskus pritiska na delodajalca, da poplača vsaj del 
zaostalih plač. V ostalih druţbah pa delo poteka v mejah normalnega z 

občasnimi povečanimi obsegi del, ki pa se pokrivajo v glavnem s 
prerazporejanjem delovnega časa in ne več z nadurnim delom, kar pa pri 
ljudeh povečuje nezadovoljstvo. Pri izplačilu regresa ni večjih teţav razen v 

manjši druţbi Ferotehna Krmelj, kjer imamo nekaj članov, nimamo pa 
organizirane podruţnice.  

 
Na druţabnem področju moramo omeniti ponovno uspeh športnikov, ki so 
območje uspešno zastopali na letnih športnih igrah v Zagorju. 
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