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Zadeva: Poročilo o delu SKEI Posavja: julij – september 2009 
 
Čas poletnih dopustov je kot običajno prinesel manjše zatišje glede dogajanj 
v podjetjih SKEI na našem območju. Konec junija je bilo nekaj zamikov pri 
izplačilu regresa za letni dopust, ki so ga pa v večini dobili izplačanega do 
konca avgusta. Kljub dopustom pa le ni vse mirovalo. Največjo težavo so 
imeli zaposleni v družbi  OKIPP d.o.o., ki niso prejeli plačil za obdobje treh 
mesecev, kar se je po krajših zapletih v avgustu začelo reševati  z dogovorom 
oziroma terminskim načrtom poplačila zaostalih obveznosti.  
 
S prvim julijem je stopil v veljavo tudi interventni zakon o delnem 
subvencioniranju čakanja na delo. Tega družbe na našem področju niso 
preveč uporabljale. Od večjih so se zanj odločili zgolj v družbi Metalna 
Senovo, in sicer za 75 zaposlenih in to zgolj za obdobje do konec septembra, 
delno tudi v družbi SOP IKON, kjer so za polovico zaposlenih imeli 36-urni 
delovnik, za drugo polovico pa »čakanje ne delo po interventnem zakonu« 
(skupaj zaposlenih je 19). V družbah TA REGULATOR in TPV d.d. Brežice so 
v avgustu oziroma septembru ponovno prešli na 40 urni delovni teden, saj se 
je obseg dela toliko povečal, da so tudi dogovori o fondu ur bili že 
»premajhni« tako, da je edina rešitev dejansko prehod nazaj na 40-urni 
delovni teden. Kljub temu pa bodo verjetno v TA REGULATOR v zimskem  
obdobju ponovno prisiljeni uvesti 36-urni delovni teden, saj je njihova 
proizvodnja (regulacijski ventili) zelo ciklično naravnana in je običajen upad 
naročil jeseni, pozimi in v zgodnji pomladi. V začetku septembra smo v 
dogovoru s preostalimi člani sindikata družbe SOP IKON (samo 6 članov) 
ukinili pravno osebo sindikat družbe. Večina članov bo tudi v naslednjem 
letu imela pogoje za upokojitev, novega zaposlovanja ni, tako da dejansko ni 
bilo perspektive za nadaljevanja sindikata kot pravnega subjekta. Smo pa v 
družbi TPV Prikolice Brežice (do sedaj sindikalna skupina) ustanovili pravno 
osebo SKEI sindikat TPV Prikolice Brežice. Za mesec oktober imamo sklican 
OO SKEI Posavje, na katerega je vabljena tudi predsednica SKEI Slovenije, 
Lidija Jerkič 
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