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Zadeva: Poročilo o delu SKEI Posavja januar-marec 2010  
 

V prvem trimesečnem obdobju je delo OO SKEI Posavja teklo kot običajno v 

tem letnem času. Potrebno je bilo konsolidirati vse podatke in zaključiti 
»papirnato vojsko« glede zaključnih računov in letnih poročil. Temu so bile 

namenjene tudi seje izvršnih odborov v druţbah kakor tudi območnega 
odbora SKEI Posavja. Poslovanje podruţnic kakor tudi samega območnega 
odbora je bilo uspešno in vodeno po vseh računovodskih standardih. V tem 

obdobju se je opravila tudi pripojitev Območja ZSSS Posavja k Območju 
ZSSS Dolenjske in Bele krajine. Kljub pomislekom članov konference 
območja so bili potrebni akti sprejeti tudi na konferenci območja.  

 
Na področju sindikalnega dela pa se v prvem trimesečju ni dogodilo nič novih 

pretresov. Še dalje se vlečejo teţave z druţbo OKIPP d.o.o., Krško, ki zamuja 
s plačilom zaposlenim, ki pa od novembra niti ne delajo oziroma delajo samo 
občasno. V februarju smo, ob pomanjkanju dialoga z delodajalcem, petim 

zaposlenim pomagali pri odpovedih pogodb o zaposlitvi po 112. členu ZDR 
(krivdni razlog na strani delodajalca), tako, da si vsaj lahko iščejo novo 

zaposlitev. V druţbi Metalna Senovo se napoveduje odpoved večjemu številu 
zaposlenih iz poslovnega razloga (upad naročil), ki pa še ni v realizaciji. Prve 
odpovedi se pričakujejo te dni. Tu je  bil kontakt sindikata in uprave ves čas 

delujoč tako, da pri samih odpovedih ne vidimo večjih teţav. Med vsemi 
stranmi je bilo veliko sestankov, tako da so bili sami zaposleni na odpovedi 
dobro pripravljeni in obveščeni. Teţka situacija je tudi v druţbi Inkos Krmelj, 

kjer občasno prihaja do pomanjkanja dela, vendar večjih odpustov še ne 
načrtujejo. V ostalih druţbah na območju pa trenutno poteka poslovanje 

normalno, tako da ni pričakovati kakšnih posebnih teţav. 
 
Tudi na druţabnem področju so člani OO SKEI Posavja bili v tem času 

uspešni, saj so na zimskih športnih igrah SKEI Slovenije dosegli drugo mesto 
v veleslalomu oziroma član OO SKEI Posavja Poţar Janko. Pa naj še kdo 

reče, da niso Posavci vsestranski športniki!  
 
         Sekretar: 

 
         Igor  ILJAŠ 
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