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V tema dvema mescema smo uspeli delno »sanirati« stanje okoli neizplačil zaostalih plač in 

neplačanih prispevkov v podjetju Alukomen Holding. Uspelo nam je zagotoviti plače za šest 

mesecev nazaj z plačilom prispevkov, vendar je situacija v podjetju še vedno »zamegljena«, 

kljub delu. Zelo aktivni smo bili v pogajanjih za PKP in KKP v podjetjih Lama Dekani in 

Hidrinih družbah. Večje »nelagodje« med delavci je zaznati v Kovinoplastiki Lož, kjer so 

zamenjali tudi predsednika uprave. Prav tako nam je uspelo prenesti delavce Liv Hidravlike in 

kolesa na novoustanovljeno družbo Tajfun Liv, ki je prevzela program hidravlike in podpisati 

z prenosnikom in prevzemnikom nadstandardni dogovor, ki zavaruje interese delavcev. Ni za 

pozabiti, da je še nedolgo tega bilo podjetje v likvidacijskem postopku in smo ga rešili v 

zadnjem trenutku. Prav tako smo uspešno zavarovali interese invalidov ob prenosu v novo 

podjetje v okviru Hidrinih podjetji.  

 

V regiji je vse bolj opazna »kriza«, ki se izraža z prošnjami delodajalcev o izplačilu regresa za 

letni dopust v več obrokih. Sami smo se lotili separatnih dogovorov, ki imajo posledico v 

možnem dogovoru, vendar z jasnim stališčem, da je potrebno dogovoriti tudi druge segmente, 

ki so za delavce pomembni. Na ta način smo v več podjetjih dogovorili spremembe PKP, ki 

zajemajo trajno višje pravice kot so bile do tedaj dogovorjene. Le na osnovi tega smo bili 

pripravljen i za pogovore. Tisti delodajalci, ki pa niso bili pripravljeni na kompromis smo jih 

nemudoma prijavili delovnemu inšpektoratu. V tem obdobju smo imeli dve seji regijskega 

odbora po tematiki reševanja nastale situacije (predvsem Alukomen Holding) v podjetjih. 

Prav tako smo se udeležili letnega športnega tekmovanja SKEI, organizirali predstavitev 

SKEI mladi na tržnici v Kopru, sodelovali na okrogli mizi na mednarodni konferenci v 

Portorožu po vprašanju varstva pri delu, sodelovali na zdravi tržnici, ki jo je organizirala 

Študentska organizacija fakultete na Primorskem,… 

 

V prihajajočem obdobju, ki bo dopustniško obarvano se bomo posebej posvetili osveščanju 

članov v smislu organizacije srečanj po podružnicah. Prav tako bomo zelo aktivni v 

nadaljevanju pogajanj za odprte PKP in uskladitve obstoječih (Cimos, Kovinoplastika,…). 

Opažamo povečano problematiko okoli agencijskih delavcev, ki se vse bolj obračajo na naše 

zaupnike v podjetjih. Prav tako se povečuje finančna nedisciplina, ki ima za posledico težave 

z izplačilom plač in posledično pritiske na sindikate v podjetjih. Na osnovi tega smo zavzeli v 

regiji določeno stališče, ki ga že izvajamo v posameznih podjetjih. Prav tako nas čaka še seja 

republiškega odbora pred dopusti, ki bo v znamenju predlogov vlade okoli zmanjševanja 

standardov v ZDR. 

 

Na koncu pa naj zaželim vsem našim zaupnikom in zaposlenim v naši regiji, mirne in »vroče« 

dopuste, predvsem pa naj se »dobro« spočijejo, saj bodo na jesen potrebovali veliko volje in 

pogajalskih spretnosti. 
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