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POROČILO O DELU 

v letu 2012 

V letu 2012 je naše delo potekalo v skladu s programskimi usmeritvami in na osnovi 

smernic delovanja SKEI za mandatno obdobje 2007-2012.  V volilnem-kongresnem 

letu 2012 smo po vseh sindikalnih podružnicah izvedli volitve. Sprememb v vodstvu 

posameznih podružnic ni bilo, tako da je tudi sestava vodstva območne organizacije 

ostala nespremenjena. 

Leto 2012 je potekalo pod vtisom gospodarske in politične krize v državi. Bolj kot 

pomanjkanje dela oziroma naročil, se pojavljajo likvidnostne težave, saj je plačilna 

disciplina v celotni državi na zelo nizkem nivoju, zaradi krča v delovanju bančnega 

sistema, pa možnosti za najemanje ugodnih posojil skorajda ni.  

Res je, da v letu 2012 nismo beležili večjih težav in s tem odpuščanj v naši panogi. V 

težavah so bili zaposleni v družbi Inkos Krmelj, kjer  od februarja 2011 poteka 

postopek prisilne poravnave in je bil dokončno potrjen v letu 2012. Firma od takrat 

posluje dokaj normalno. V zadnjem obdobju so začeli celo zaposlovati.  

V ostalih družbah se je stanje ustalilo. Tako je družba Metalna Senovo  poslovala 

stabilno. Prišlo je do zamenjave v vodstvu, s katerim pa je sodelovanje ostalo enako 

kot do sedaj . 

Nekoliko težav je še v družbi TA Regulator Brežice, kjer  zaradi ciklične proizvodnje 

uprava ves čas »eksperimentira« s 36 urnim delovnim tednom kljub nasprotovanju 

sindikata, saj istočasno prihaja do viška ur na drugi strani, ker določeni oddelki delajo 

več kot je potreba. Kljub tem težavam uprava izplačuje redno plače, regres ter tudi 

božičnico. 

Pri družbah skupine KRAH RHW (Resistec, Athos, Metaltec) je poslovanje in delo 

potekalo v dokaj mirnem tempu z znaki ponovnega porasta. Zaposlilo se je kar nekaj 

novih delavcev. Družba, kljub težavam in padcu na avtomobilskih trgih, posluje 

normalno. Delavci so poleg rednih prejemkov prejeli tudi božičnico. Družba je na 

lokaciji v Kostanjevici začela tudi investicijo za nov oddelek brizganja plastike.  

V družbi Preis Sevnica je poslovanje potekalo skoraj nemoteno, dela je dovolj. Zaradi 

računovodsko negativnega poslovanja je nekaj težav z upravo oziroma lastniki 

družbe. Tudi tu je prišlo v letu 2012 do menjave uprave. Ta še naprej skuša zniževati 
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določene pridobljene pravice zaposlenih, za kar sindikat vlaga velike napore  za 

ohranitev le-teh. 

 

Tudi v družbi Ino Krška vas nimajo težav. Pri njih je, kot običajno, ciklična proizvodnja, 

tako da je konec leta zatišje oziroma manj dela. Tradicionalno se v prvih mesecih 

leta delo kar povečuje. Imajo prerazporejen delovni čas. Ure se prenašajo na poletje 

in konec leta, ko so večinoma doma.  Tudi pri njih je prišlo do menjave vodstva. 

 

V družbi TPV na lokaciji Brežice so v letu 2012 zaključili selitev dela proizvodnje 

hčerinske družbe TPV Prikolice na Ptuj ter istočasno razširili  dosedanjo proizvodnjo  na 

lokacijo znotraj dvorišča. Večina zaposlenih je obdržala zaposlitev na lokaciji v  

Brežicah.  

 

Kar se tiče pravne pomoči je bilo glede na predhodna leta bistveno manj zadev. V 

letu 2012 so se začele končno reševati tožbe v sporu z družbo Metalna Senovo. 

Rešene so prve zadeve tudi že na višjem sodišču in to v prid zaposlenih. Tožbe v 

primeru Resistec so doživele popoln preobrat na višjem sodišču, ki je presodilo v prid 

delodajalca. Tu smo v sodelovanju z odvetnico ocenili, da se pritožimo še na Ustavno 

sodišče. Drugih  novih zadev nismo reševali preko sodišča. Kar se je dalo smo rešili 

dogovorno z upravami. 

Veliko aktivnosti je v letu 2012 potekalo v zvezi napovedanimi in novembra tudi 

izpeljanimi stavkami po družbah v regiji, v podporo pogajalskim skupinam znotraj 

SKEI. V dveh družbah je bil predhodno izveden tudi zbor delavcev, ob prisotnosti 

predsednice Lidije Jerkič. 

Na področju pridobivanja članstva se žal ne moremo pohvaliti z velikim napredkom, 

saj smo se bolj ukvarjali z ohranjevanjem članstva, glede na gospodarska gibanja v 

Posavju. Kljub temu pa je zaznati manjši pomik proti številu članstva, ki ga je območje 

imelo pred začetkom krize. 

Območni odbor se trudi tudi, da se naši člani pojavljajo na vse akcijah pod okriljem 

Skei kakor tudi ZSSS. Skrbimo tudi za svoje počitniške kapacitete v naselju Nerezine na 

Hrvaškem. Tu bomo morali v prihodnjih letih vložiti kar nekaj sredstev, da članom 

omogočimo zadovoljiv standard letovanja. 
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