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Datum: 20.10.2012 

 

Zadeva: Poročilo o delu SKEI Posavja julij – september 2012 

 
Za nami je poletje in počitniški čas. Letos je v Posavju, na področju našega 
delovanja, minilo kar mirno. Nekaj posredovanj smo imeli v mesecu juliju iz 
naslova nepravočasno izplačanega regresa. V večini družb se je na koncu ta 
izplačal le v družbi Ferohodling iz Krmelja ne. Tudi naše opozorilo ni 
zaleglo, tako da smo družbo prijavili na Inšpektorat za delo.  Nekaj zamude 
z izplačilom regresa so imeli tudi v družbi Preiss Sevnica, kjer so ga  
izplačali  v prvi polovici julija ter družbi Inkos Krmelj, ki je v postopku 
prisilne poravnave, a so kljub temu polovico regresa izplačali že junija, 
preostanek pa do konca oktobra.  
Večji del avgusta je bil namenjen kolektivnim dopustom, tako da smo ga 
tudi mi izkoristili v ta namen. September je ponovno poln aktivnosti. SKEI je 
začel aktivnosti glede napovedane stavke, 26.9.2012. Na seji OO SKEI 
Posavja smo sklenili, da se stavki priključimo v vseh družbah, kjer imamo 
organizirano članstvo. Nadaljnji potek dogodkov je nato pripeljal do 
preklica stavke. 
 
Ne glede na trenutno situacijo v gospodarstvu, pa družbe naše panoge na 
področju Posavja, poslujejo v okvirih normalnega. Naročil je dovolj pa tudi 
zaposlujejo nazaj tako v Inkosu kot Metalni Senovo. Preis Sevnica se z 
novim vodstvom, s katerim smo se sestali septembra,  tudi obrača v 
pozitivno smer. 
 
Na družabnem delu smo se udeležili tradicionalnega julijskega čolnarjenja 
po Kolpi v organizaciji kolegov z Dolenjske, medtem ko se letošnjega 
vzpona na Triglav ni udeležil nihče. 
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Na področju počitniške dejavnosti moramo poudariti, da smo sezono 
uspešno zaključili ter zasedenost kapacitet podaljšali daleč v september. Za 
naslednjo sezono že razmišljamo o nadaljevanju obnove in izboljšanju 
standarda za naše letovalce. 
 
 
 
          
                                                                                                      Igor ILJAŠ,  
         sekretar  
          
 
 

 

 


