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Ta dva meseca je zaznamovalo burno dogajanje v naši regiji. Soočeni smo bili z ukinitvijo – 

likvidacijo Tomosa, večjim odpuščanjem v Kovinoplastiki Lož, ponovnimi problemi v 

Alukomen Holding in Alukomen d.d., lastniško preoblikovanje Cimos in Liv Kolektor,.. 

Poleg tega smo imeli iz izvedli stavko v dejavnosti, na katero je bil odziv zaposlenih v naši 

regiji zelo dober. Slabše pa je odzivanje na akcije SKEI, ki jih izvaja v zadnjem mesecu. Tu 

sta dva razloga. Prvi je, da so delavci prestrašeni za svojo zaposlitev (notranjski del) in drugi, 

da zaposleni še ne čutijo potrebe (višje plače na Obali). V tema dvema mesecema smo izvajali 

aktivnosti okoli prenosa dejavnosti Liv Kolektor, likvidacije Tomosa, pogajanja v Lami 

Dekani, pogajanja v Kovinoplastiki Lož. Ugotavljamo, da je v podjetjih zaznati »nervozo« in 

skrb za prihodnost, kar se odraža tudi v spontani zaustavitvi proizvodnje v Liv Kolesih 

postojna in povečani »napetosti« v Komnu. V Lami Dekani se še vedno trudimo, da uspemo 

prepričati vodstvo okoli nujnosti sklenitve PKP, saj je velik problem, ker še vedno nimajo 

vodje pravne službe. Kljub sklenitvi KKP Hidria je delodajalec že dvakrat prosil za preložitev 

njene uveljavitve, saj ni uspel v celoti realizirati začrtanega. Opazne so velike težave v 

podjetjih z likvidnostjo, kar ima za posledico zamujanje z izplačili (Liv Kolesa, Alukomen, 

Hidria Gredi,..).  Prav tako je zaznati, da se posamezni delodajalci »bojijo« sindikata in 

pritiskajo na zaposlene, zato smo vložili v sklopu akcije SKEI tudi prijave na Inšpektorat za 

delo. Glede na to, da smo v zadnjem obdobju izgubili precej članstva zaradi ukinitev delov 

podjetji ali celega podjetja bo v prihodnosti nujno potrebno povezovanje, zato se je ReO KNO 

začela pogovarjati o skupnem sodelovanju z drugimi organizacijami, ki imajo skupnega 

delodajalca (idrijsko-cerkljanski del). V Kovinoplastiki Lož nam je le uspelo po velikem 

naporu prisiliti delodajalca, da sede za pogajalsko mizo in se začne pogajati za PKP in 

poravnati nastale obveznosti do zaposlenih. V prihajajočih mesecih, ki bodo prelomni 

pričakujemo povečan pritisk z naše strani na poviševanje plač, glede na stavkovne zahteve, 

kar posledično pomeni z verjetno uveljavitvijo novele ZDR vse večje pritiske na zaposlene in 

povečevanje kršitev s strani delodajalcev. Glede na slabo delovanje Inšpektorata bodo pod 

glavnim pritiskom naši zaupniki v podjetjih, ki bodo morali bedeti nad uveljavitvijo in 

»razlagati« zakone. Na osnovi tega bomo organizirali zbore in izobraževanja, da bodo člani in 

zaposleni pravočasno in strokovno obveščeni. 
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