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Brane PLAVEC 
  
 
Zadeva: Poročilo o delu SKEI Posavja – februar-marec 2009 
 
Kljub nadaljevanju krize se je stanje v Posavju nekoliko stabiliziralo, tako da 
ni prišlo do večjih novih odpuščanj, kar je razvidno iz poročil po posameznih 
firmah v Posavju: 
 
PREIS: V družbi ni sprememb, recesija se ne čuti, dela imajo dovolj, 
razprodani so do leta 2010, še zaposlujejo, predvideva se zaposlitev še 20 
delavcev, pripravlja se nova lakirnica, so v postopku pridobivanja standarda 
ISO 14000. 
Plače so redne, solidne, nad povprečjem SKEI Slovenije. 
 
METALNA: trenutno se gospodarska kriza pozna tudi pri njih, odpuščajo 
pogodbene delavce, predvsem tujce, predvideva se, da bo po aprilu 2009 še 
problem oz. pomanjkanje dela, ker se roki za izvedbo prestavljajo, delavcem 
za določen čas ne bodo podaljšali pogodb o zaposlitvi, do decembra se 
predvideva samo 50 % zasedenost proizvodnje. Plače so redne, solidne. 
 
TPV PRIKOLICE: Dela imajo še vedno veliko, matična družba iz Novega mesta 
je zamrznila zaposlovanje, čeprav bi glede na potrebe trga rabili delavce, 
delajo 40 ur na teden, tudi sobote, naročil imajo že do junija 2009, težave 
imajo le z dobavitelji (Merkur). Plače so redne. 
 
TPV TADIS: Pri njih že imajo 36-urni tednik, ki ostane tudi za naprej, plače 
so za 10 % nižje, tudi vodilni delavci imajo 10 % nižje plače. Ne ve se,  kako 
dolgo bo potreben 36-urni tednik, možnost pa je, da se bo skrajšan delovni 
čas spreminjal (nazaj na 40 ur) po oddelkih, kajti dela v Brežicah je dovolj, 
veliko je nadurnega dela. Predvsem je veliko naročil za nižji rang vozil (ta 
kategorija predstavlja 30 % proizvodnje), za prestižna vozila (70 % 
proizvodnje) pa naročil ni. 
 
SOP IKON: Pri njih krize ni čutiti. Zaposlenih je le še 18 delavcev, kader je 
starejši (vsi nad 50 let), plače so redne, dela je za sproti, vedno je bilo v 
januarju in februarju malo krize za delo, potem se pa odpre, delajo filtre, 
veliko naročil je tudi za obnavljanje dotrajanih.  
 



INO: Dela imajo dovolj, plače so redne, v začetku leta so še zaposlovali, tri 
delavce. Pri njih je precej sezonskega dela, do meseca julija, ko je potreba po 
novi kmetijski mehanizaciji večja. Majhen upad obstaja, vendar ne kritično, 
saj letos nimajo prerazporeditve delovnega časa kot prejšnja leta.  
 
RESISTEC: V tej družbi je proizvodnja vezana na avtomobilsko, zato so tu 
najprej nastali problemi oz. odpuščanja. Do sedaj je 18 delavcev dobilo 
odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, od teh imamo 7 tožb za 
ohranitev delovnega razmerja. 
Ob sedanjih naročilih (40 – 50 % manj naročil) se predvidevajo še 
odpuščanja, cca 30 delavcev. 
 
ATHOS: Od 40 zaposlenih je 32 delavcev na 32-urnem delovnem tedniku od 
01.03.2009, plača je enaka, družba je vložila vlogo za subvencioniranje 
polnega delovnega časa (120 €/zaposlenem), ob petkih so doma, če delajo, 
imajo prerazporejene ure. 
 
V mesecu marcu je bila na našem območju izvedena novinarska konferenca, 
na kateri so sodelovali predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič, predsednik 
OO SKEI Posavja Franc Jurman, sekretar OO SKEI Posavja Igor Iljaš ter 
predsednik osnovne organizacije sindikata TA-Regulator Brežice Zdravko 
Krošelj. Konference se je udeležilo veliko število novinarjev našega območja 
in je bila zelo odmevna v medijskem prostoru. 
 
V februarju smo dokončno prešli na poslovanje OO SKEI Posavja preko 
lastnega računa. 
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