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Po daljšem res burnem obdobju so bili poletni meseci le nekoliko bolj mirni. 
Kljub, še vedno prisotni, gospodarski krizi in likvidnostnih težavah po naših 
družbah se situacija le nekoliko umirja. Ponovno je zaznati rast 
zaposlovanja. Tudi v družbah, kjer je bilo najbolj zaznati krizo – INKOS in 
Metalna, stvari dobivajo lepšo sliko, saj oboji delajo naprej in trenutno ne 
kaže na nove težave. Tudi družba RESISTEC oziroma družbe v tej skupini 
delajo normalno, predvideva se celo širitev proizvodnje in to na področje 
brizganja plastičnih delov, kar bo v bodočnosti pomenilo še nekoliko 
stabilnejšo proizvodnjo. Družba TPV Brežice je pri koncu selitve 
proizvodnje iz Brežic na Ptuj in istočasno uvajanja novih produktov na 
lokaciji v Brežicah in s tem tudi ohranitve delovnih mest. Nekoliko manjše 
težave je zaznati v družbi PREIS Sevnica, ne sicer na področju zagotavljanja 
nemotene proizvodne, ampak bolj na racionalizaciji le-te ter na 
obvladovanju stroškov proizvodnje. Tu so seveda na udaru tudi prejemki 
zaposlenih, ki jih trenutno še zadržujemo na enakem nivoju. Kot opomin 
upravi je sindikat, za primer potrebe, zbral tudi že podpise zaposlenih, ki 
podpirajo sindikalne akcije, ki ne izključujejo napoved stavke. Lastniki iz 
Avstrije so kot reakcijo na težave že zamenjali direktorja in postavili 
novega, ki naj bi stvari nekako konsolidiral. Odnos sindikat-uprava oziroma 
socialni dialog pa je nekoliko zastal, saj je bil predsednik kar nekaj časa 
bolniško odsoten zaradi nezgode. Skozi poletje nam je želja, da se stvari 
dogovorno le uredijo. Kljub manjšim zamikom je večina družb že izplačala 
tudi regres  za letni dopust za 2012 razen manjše družbe Feroholding, kjer 
imamo člane, a žal ni organiziranega sindikata. Kljub temu smo stopili v 
kontakt z upravo in jih opozorili na kršitev.  
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Na družabnem delu se je v poletju v okviru SKEI odvijalo kar nekaj 
dogodkov, žal se jih letos naši člani niso udeleževali v takem število kot 
prejšnja leta, saj je povsod moč zaznati varčevanje in smotrnejšo porabo 
finančnih sredstev.  
 
Na področju počitniške dejavnosti moramo poudariti, da smo s prijavami za 
sezono 2012 zadovoljni, saj  imamo kapacitete v Nerezinah polno zasedene 
skozi celo poletno sezono. Odzivi letovalcev so pozitivni, kar nas vodi k 
načrtom za nadaljnje urejanje počitniških enot. Dinamiko bodo diktirala 
finančna sredstva, ki pa so trenutno nekoliko omejena. Omenimo naj, da 
smo letos obnovili pohištvo v apartmajih (525/1 in 525/2), in sicer kuhinje 
ter spalnice, seveda smo predhodno prepleskali oba prostora. Opozorjeni 
smo bili tudi na uničene žlebove na strehi, kar je imelo za posledico 
zamakanje po zidovih spalnice, vendar  zaradi lege objekta stvar ni bila 
vidna in se je nekoliko pozno sanirala. 
 
Toliko v tem poročilu, o jesenskih aktivnostih pa v naslednjem. 
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