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Območni odbor Posavja 

8270 KRŠKO, CKŢ 30 

Telefon: 07 33 75 828 

Telefax: 07 33 75 829            Datum: 01.04.2010 

E-mail: igor.iljas@sindikat-zsss.si  

  
Zadeva: Poročilo o delu SKEI Posavja januar – marec 2011 
 

Začetek leta 2011 je po daljšem obdobju nekoliko manj črn kot preteklo leto. 

Res je, da se svetovna gospodarska kriza še zmeraj močno čuti v panogi, 

vendar večjih pretresov ni zaznati. Če se v začetku malo sprehodimo po 

druţbah, je najlepše začeti s teţavami. Omeniti treba druţbo INKOS Krmelj, 

kjer je v februarju uvedena prisilna poravnava, ki je posledica likvidnostnih 

teţav lanskega leta. Za same zaposlene to trenutno ne predstavlja večjih 

sprememb, saj proizvodnja trenutno teče normalno, enako je tudi s plačami, 

katere so zaposleni prejemali in jih še prejemajo tekoče. Tudi glede naročil in 

nadaljnje proizvodnje trenutno kaţe dobro in vsi skupaj upamo, da se bo 

prisilna poravnava uspešno izpeljala.  

Omeniti moram tudi druţbo OKIPP Krško, kjer je bil v januarju oklican 

stečaj. Tu na dan stečaja ni bilo več zaposlenih, tako da smo članom 

pomagali zgolj še pri prijavi terjatev v stečajno maso, kjer pa ţal po trenutnih 

nam dostopnih podatkih ni velikega upanja za uspešno poplačilo dolga 

druţbe do zaposlenih.  

Med ostalimi druţbami iz panoge je pozitiven premik čutiti v druţbi 

METALNA Senovo. Druţba je ponovno v pozitivnem zagonu in zaposluje 

nazaj preteţno delavce, ki so zaradi krize v preteklem letu izgubili sluţbo. S 

strani uprave je res čutiti malo pritiska predvsem iz razloga vloţenih toţb za 

priznavanje delovne kontinuitete in s tem višje odpravnine, vendar se večina 

odloči za preklic toţbe ter podpis pogodbe in s tem zaposlitev. Ostale druţbe 

iz panoge trenutno poslujejo dobro, vendar se čuti pritisk tako pri stroških 

dela kot večanju storilnosti. Ti dve stvari pa pri zaposlenih nimajo 

pozitivnega odziva. Tako je kar veliko pripomb iz druţbe RESISTEC, kjer je 

dodatno teţavo povzročil dvig minimalne plače in s tem med večino 

zaposlenih uravnilovko. Po začetni vnemi uprave, da z manjšimi ukrepi 

nekako ublaţi nezadovoljstvo ( dvig osnovnih plač nenromiranim delavcem za 
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10%, izplačilo dodatka za prisotnost nad znesek minimalne plače), se je 

dogovarjanje za izplačilo nekaterih dodatkov, presek norme ipd., ustavilo. 

Čutiti je tudi nezainteresiranost uprave do ureditve te problematike.  Pritiske 

glede krčenja pravic in niţanja stroškov je čutiti tudi v druţbi PREIS Sevnica, 

kjer je teţava predvsem s tujim lastnikom, kateri ne pozna v celoti naše 

delovno pravne zakonodaje in pred upravo in sindikaliste postavlja včasih 

nerazumljive zahteve. Sindikat in uprava do sedaj nekako le blaţita te 

nerazumljive zahteve in drţita doseţen nivo delavskih pravic. 

Kot je znano, je letos kongresno leto. Volitve se vodijo na vseh nivojih tako v 

sindikalnih podruţnicah kot  v območnem odboru sindikata SKEI. Tu je 

predlagano in izvoljeno novo – staro vodstvo. Še nadalje je predsednik 

območnega odbora Franc Jurman, predsednik sindikalne podruţnice Preis 

Sevnica, podpredsednik je Darko Simončič, predsednik sindikalne 

podruţnice Metalna Senovo. Med ostalimi člani odbora je novi edino 

predsednik sindikalne podruţnice Ino Krška vas, Ajster Franc. Predlagan in 

potrjen je tudi novi-stari NO območnega odbora, katerega še nadalje je 

predsednica Neţa Udovč ter člana Ulčnik Anton in Peklar Tanja. 

Na druţabnem področju moramo omeniti uspešno udeleţbo športnikov, ki so 

območje uspešno zastopali na zimskih športnih igrah v Črni na Koroškem. 

Res je, da niso posegli po odličjih, vendar so kljub temu območje uspešno 

zastopali.  Za konec moram omeniti tudi pridobitev območnega odbora, ki je 

v skladu s pravilnikom o materialno finančnem poslovanju SKEI prevzel v 

lastništvo štiri počitniške kapacitete podruţnice CINPT, ki je s stečajem 

Okipp izgubila članstvo. Z mesecem aprilom tako resno pristopamo k 

ureditvi in usposobitvi teh objektov za sezono 2011. 

O aktivnostih dalje pa v poročilu junija. 

 

         Sekretar: 

         Igor  ILJAŠ 

 


