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V teh dveh mesecih, ki so bile za regijo precej pestra smo organizirali seminar za zaupnike, ki 

je bil v Kopru in udeležba je bila nad vsemi pričakovanji. Tematika zanimiva, sodelovanje 

udeležencev veliko in polemično, kar je tudi namen takih srečanj. Poleg tega smo imeli dve 

seji Regijskega odbora, saj se situacija poslabšuje. Posebej je pereča situacija v Alukomen 

Holdingu, kjer stavka traja že mesec dni, pa kljub temu ni videti izhoda. Povečuje se 

nestrpnost, saj zaposleni niso prejeli plač že tri mesece. Sindikat se zelo trudi, da bi podjetje 

rešili, vendar kot je opaziti zato ni posluha s strani države, kot največjega dolžnika podjetju in 

samih bank, zato je zelo verjeten stečaj podjetja.  

 

V pogajanja smo vstopili v Lami Dekanih, kjer so pogajanja zelo intenzivna in konstruktivna. 

Prav tako smo prejeli prošnjo delodajalca Hidrie, ki zajema več družb v naši regiji. Njihov 

interes je, da bi imeli skupno PKP Hidrie, ki naj bi veljala za vse družbe, kar je naš sindikat 

predlagal že od vsega začetka. Na osnovi tega smo imeli kordinacijo vseh sindikatov SKEI iz 

vseh lokacij v Sloveniji v Idriji, kjer smo se enotno odločili, da pristopimo k pogajanjem. 

Težave v Kovinoplastiki Lož je sindikat in svet delavcev uspešno reševal, kljub odpuščanju je 

situacija stabilna. Podjetje ima tudi novega predsednika uprave z katerim so se predstavniki 

delavcev že sestali. Opazne so težave po posameznih podjetjih v smislu spremembe lastništva, 

vendar sindikat to spremlja in se dogovarja z delodajalcem. V več podjetjih smo dogovorili 

boljše pogoje kot jih predpisuje BKP v zvezi prerazporeditve delovnega časa (Tomos). Glede 

na splošno stanje v državi je zaznati pritiske na izplačilo regresa v podjetjih. Naši predstavniki 

so se redno udeleževali sej SKEI Slovenije, izobraževanj v skladu z programom,… 

 

V naslednjih mesecih bo »fokus« v podjetjih usmerjen na realizacijo izplačila regresa, ter 

povišanja plač. Aktivno bomo sodelovali v akcijah znotraj SKEI in ZSSS za ohranitev 

socialne države. Prav tako v teh mesecih nameravamo povečati aktivnosti okoli samih 

pogajanj, saj imamo zavezo da jih zaključimo pred poletjem, oziroma v septembru. Prav tako 

se pripravljamo na udeležbo na državnih prvenstvih SKEI v kegljanju, kjer smo organizatorji 

in na poletnih igrah. 
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