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Kljub prihajajočim praznikom smo imeli v regiji veliko aktivnosti. Na obisku smo imeli 

predsednico SKEI Slovenije, ki je bila na zborih članstva v Cimosu in Kovinoplastiki Lož, 

kjer je bila obiskanost zbora masovna. V tema dvema mesecema smo uspeli zaključiti 

pogajanja za KKP Hidrie, uskladiti pravilnike v vseh družbah.  Podali smo pobudo vodstvom 

družb z izplačilo božičnice, ki ga je pripravila strokovna služba SKEI Slovenije. Kljub recesiji 

smo v večini družb uspeli izpogajati izplačilo božičnic. Zelo aktivni smo bili pri reševanju 

nastale situacije v Kovinoplastiki Lož in nudili strokovno pomoč v primerih odpuščanja in 

neplačila odpravnin. Prav tako smo uspeli skleniti dogovor v Liv Kolektorju, ki je za delavce 

ugodnejši kot je ZDR ob prenosu delavcev v drugo podjetje. Ob likvidaciji Tomos 

motoindustrije smo uspeli prezaposliti večino delavcev v druga podjetja, za ostale pa smo 

dogovorili višje kriterije ob izgubi službe. Opazne so velike težave v večini podjetji, saj se 

kriza samo še poglablja. Ob reševanju Cimosa smo zelo pozorni na ohranitev delavnih mest in 

aktivno sodelujemo pri projektu reševanja. Sodelovali smo v medijih (tiskanih in 

elektronskih) ob opozarjanju na nepravilnosti in načine reševanja posameznih problemov v 

Tomosu, Kovinoplastiki Lož,.. Ob koncu leta smo imeli sestanek ReO KNO, kjer smo 

pregledali opravljeno delo, sprejeli usmeritve za delo v 2013 in obrazložili morebitno 

odločitev okoli organiziranja stavke v dejavnosti. Splošna ugotovitev je, da so v regiji v 

odhajajočem letu imela podjetja obilo težav, kar je posledica krčenja in zapiranja podjetji in 

posledično zmanjševanja članstva, ki pa smo ga uspeli nevtralizirati z večjo angažiranostjo 

zaupnikov. Dogovorili smo se, da bomo v letu 2013 posebno pozornost namenili seznanjanju 

članstva o aktivnostih predvsem preko zborov, kjer bo obvezno sodeloval sekretar in po 

zmožnostih tudi predsednik regije in predsednica SKEI Slovenije. Prav tako so naši 

predstavniki bili zelo aktivni na kongresu ZSSS. 

V prihajajočem letu, ki bo po ocenah še težje je odločitev ReO KNO, da se še bolj aktivno 

povezuje z sorodnimi ReO in je aktivna v medijih in obveščanju članstva. 
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