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SKEI SLOVENIJE 
 
 
 
Zadeva: Poročilo o delu oktober, november, december 
 
 
Na območju Posavja je tudi v tem obdobju potekalo kar nekaj aktivnosti. V 
oktobru smo organizirali sejo OO SKEI Posavje, na katero smo povabili 
predsednico SKEI Slovenije Lidijo Jerkič. Seja je bila namenjena aktualni 
problematiki ter pojasnitvi določenih problemov v sindikalni organizaciji 
(zaustavitev dela v Gorenju, spremembe nove zakonodaje). V novembru se je 
polovica zaposlenih na našem območju priključila splošni stavki sindikata 
SKEI Slovenije. Stavki so se priključili zaposleni v družbah Preis Sevnica, 
Metalna Senovo, TPV Prikolice Brežice, Skupina Krah RHW Kostanjevica-
Krško (Resisctec, Athos, Metaltec). Konec novembra smo se člani SKEI 
Posavja udeležili protestnega shoda v Ljubljani. Udeležencev je bilo za dva 
avtobusa, kar je pohvalno, saj je bila bojazen predvsem glede vremena, da bo 
udeležba skromnejša. V novembru je sindikat Resistec organiziral 
tradicionalno srečanje jubilantov te družbe (10, 20, 30 let delovne dobe). 
Srečanja sta se udeležila tudi predsednica SKEI Lidija Jerkič ter predsednik 
ZSSS Dušan Semolič. Žal se zaradi spleta okoliščin ni uspel priključiti 
nobeden od članov OO SKEI Posavje, za kar nam je iskreno žal.  
 
No, tudi manj prijetne stvari so se dogajale na področju dela OO SKEI 
Posavje. Kar nekaj družb se je v zadnjem četrtletju znašlo v likvidnostnih 
težavah. Ponovno je prišlo do zamude pri izplačilu  plač v družbi Okipp d.o.o. 
Krško. Po pogovoru z upravo naj bi v decembru to zamudo odpravili. 
Istočasno so v tej družbi iz poslovnih razlogov odpustili 10 zaposlenih 
(oziroma v teh deset je nekaj tudi nasprotnih odpustov – odpovedi iz 
krivdnega razloga na strani delodajalca). 
Tudi v družbi Metalna Senovo je prišlo do bistvenega zmanjšanja obsega dela 
ter posledično do sprejema določenih ukrepov. V oktobru so prekinili 
pogodbo z Zavodom za zaposlovanje glede subvencioniranja čakanja na delo 
po interventnem zakonu. Glede na to je konec novembra sledil odpust 
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oziroma vročitev obvestil o nameravani odpovedi pogodb o zaposlitvi iz 
poslovnega razloga 14-tim zaposlenim. Uprava je z zaposlenimi opravila kar 
nekaj razgovorov tako, da je zaposlene podrobno informirala o razlogih, 
stanju v družbi in o postopkih tako, da večjega  nezadovoljstva ni bilo čutiti.  
 
Podoben ukrep je doletel tudi 13 zaposlenih v družbi Inkos Krmelj. Tu je bila 
izbira uprave čisto drugačna, pogovori brez obrazložitev ter pripombe 
sindikata brez uspeha. 
 
Ponovno moram omeniti družbo Regulator Brežice. Tu so z novembrom 
ponovno na 36-urnem delovniku (podpis aneksov - mimo volje sindikata) 
brez nadomestil države. Obrazložitev je ponovno nič naročil za mesece januar 
in predvsem februar, marec, čeprav november december še nista 
problematična, vendar si tako »polnijo fond ur« za prve tri mesece. Za 
pozdravit pa je proces izobraževanja, ki v tej družbi poteka neprestano 
(angleščina, varovanje zdravja, dvig kakovosti, razvoj izdelkov, ipd.). Veliko 
vlagajo tudi v preventivo, saj zaposlenim omogočajo brezplačno kopanje v 
Termah Čatež ter najem dvorane za rekreacijo.  
 
Za konec še nekaj pohvalnih iz zadnjega obdobja. V družbi Krah RHW- 
Resistec je dogovorjena »13 plača«, resda nekoliko nižja kot lani, vendar 
izplačana pred prazniki. Kljub težavam pa je dogovorjena »13 plača« tudi v 
družbi Regulator Brežice. Božičnica bo izplačana tudi v družbi Preis Sevnica 
in upam še v kateri družbi, kjer dogovori še potekajo tako, da ta moment še 
ne bom tega objavljal. 
 
V želji za bolj uspešnim letom 2010 želim vsem obilo zdravja sreče  v imenu 
OO SKEI Posavje.  
 

        Sekretar SKEI 
 
             Igor Iljaš 
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