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Zadeva: Poročilo o delu SKEI Posavja september – december 2010 
 

V zadnjem trimesečju, torej od oktobra do decembra 2010, je bilo sindikalno delo zelo 

živahno. Dogajalo se je predvsem na relaciji Sindikati – Vlada RS. Vlada in parlament sta v 

zadnjih mesecih preteklega leta mimo soglasja socialnih partnerjev ter brez posluha za 

predloge sindikatov sprejela Zakon o malem delu ter Zakon o pokojninsko invalidskem 

zavarovanju. Oba zakona sta diskriminatorna in krivična do večine državljanov in sta zelo 

daleč od socialnih standardov, ki veljajo za urejeno in socialno državo, za katero aktualna 

oblast trdi, da jo ščiti. Kljub našim poskusom in izrabljanju vseh zakonskih možnosti, da se 

upoštevajo naše pripombe, tega zakonodajalec ni upošteval in s politično trgovino v 

parlamentu sprejel oba zakona. Tako smo na to tematiko imeli posveta dne, 15.10.2010, in 

sicer skupaj z ReO SKEI Dolenjske in Bele v družbi Adria Novo mesto ter nato še v okviru OO 

ZSSS DBKP v  Brežicah. Sledila je še učinkovitejša akcija, in sicer 15.12.2010, kjer smo v roku 

nekaj ur zbrali v Posavju 1.593 podpisov, od tega v družbah SKEI več kot 500, s čem smo dali 

vedeti, da je sprejeta zakonodaj nesprejemljiva tudi za naše delavce.  

Razen splošnih aktivnosti so se naši predstavniki udeležili tudi skupnega izobraževanja ZSSS 

OO DBKP na temo Sveti delavcev, ki je bilo 18.11.2010 na sedežu območja v Novem mestu. 

Tema je bila zelo zanimiva in v skladu z željami sodelujočih primerna za nadgradnjo še v 

naslednjem letu. 

Kar se tiče aktivnosti po družbah pa v zadnji četrtini leta ni bilo večjih pretresov. Nekoliko več 

likvidnostnih težav je prineslo le družbi Inkos Krmelj, kjer smo ob začetnem pritisku uprave o 

nujnem znižanju plač s pritiskom sindikata ne le na upravo ampak tudi na večinskega lastnika 

dosegli, da se plače ne znižajo, ter da se le-te izplačujejo v zakonsko določenem roku.  

Pozitiven premik se je dogodil tudi v družbah Skupine Krah RhW, kjer obseg dela narekuje 

nova zaposlovanja. Žal v prvi fazi zgolj preko agencije, vendar upamo v nadaljevanju tudi 

rednih zaposlitev.   
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V večini družb s področja OO SKEI Posavja je bila izplačana božičnica v različnih oblikah in 

višinah.  

Ob zaključku leta se je OO SKEI Posavja tudi svečano poslovil od dveh dolgoletnih članov, ki 

sta v letu 2010 odšla v zaslužen pokoj, to sta Jože Kovačič ter Franc Jamnikar. Obema smo v 

zahvalo podelili spominski zlatnik v zahvalo za njuno požrtvovalno delo, vsi skupaj pa smo  se 

nato za zaključek  težkega leta počastili z zasluženo malico ob željah za uspešnejše leto 2011.  

 

         Sekretar OO SKEI Posavja 

                                                                                                                                    Igor Iljaš 

  


