
POROČILO O DELOVANJU REGIJSKE ORGANIZACIJE SKEI KRAŠKO NOTRANJSKE IN OBALA V MESECU 

NOVEMBRU IN DECEMBRU 2011 

Meseca november in december sta bila namenjena v večini izobraževanju zaupnikov. Na Krku smo 

izvedli uspešno izobraževanje za sindikalne zaupnike, na katerem sta predavala predsednica SKEI 

Slovenije Lidija Jerkič in sekretar za kolektivne pogodbe Bogdan Ivanovič. Izobraževanje je naletelo na 

pozitiven odmev, zato je ReO na svoji zadnji seji sklenila z nadaljevanjem take prakse. Prav tako smo 

imeli sejo NO ReO, kjer se je pregledalo poslovanje do meseca oktobra. 

V samih podjetjih je bila organizirana stavka v Alukomen d.d. in Alukomen Holding, ki se je je 

udeležila velika večina članstva in zaposlenih. Kljub stavki zaradi ne izplačila plač smo z obema 

vodstvoma po izplačilu plač sklenili dogovor o dinamiki izplačil v 2012. Ustanovljena sindikalna 

podružnica z novim vodstvom je bila v Alukomen Holdingu. Posebno pozornost smo namenili 

dogovorom in uskladitvi vseh plač po podjetjih. V sami regiji so vsa podjetja, razen Lame Dekani 

uskladile vse plače, kar je v teh časih velik dosežek, seveda se je to dogodilo na osnovi strokovnih 

argumentov in velike aktivnosti sindikata. V Lami Dekani smo pričeli z aktivnostmi okoli sklepanja 

PKP, ki bo določila način usklajevanja plač, prav tako pa smo pričeli z aktivnostmi sindikalnega boja, 

saj delodajalec noče razumeti argumentov s strani sindikata. V večini podjetji je naš predlog okoli 

božičnice naletel na pozitiven odziv, zato so bile izplačane božičnice, seveda precej različno. Manjše 

število podjetji se ni odločilo za izplačilo ( Kovinoplastika, Liv Kolektor, Liv Hidravlika). 

Naši predstavniki so se redno udeleževali aktivnosti na nivoju SKEI Slovenija, prav tako smo se 

udeležili izobraževanja » Proti stresu«, ki ga je organiziral SKEI Slovenije v Mariboru.  

Zadnja seja ReO v Izoli je bila namenjena predvsem dogovorom okoli načina delovanja, aktivnostih in 

izobraževanja v letu 2012. Glavni poudarek iz te seje je bila, da mora ReO  v bodoče veliko več 

narediti na področju osveščanja, informiranja in izobraževanja sindikalnih zaupnikov v podjetjih. Prav 

tako je bila uvedena obvezna točka na prihodnjih sejah  Reo – izobraževanje članov ReO KNO. 

V prihodnjem letu pričakujemo »zaostrene« razmere v panogi in regiji, zato moramo biti pripravljeni 

na izive. V samih podjetjih bomo v letu 2012 pričeli z aktivnostmi v Cimosu (prenovitev PKP), Lama 

Dekani (sklenitev nove PKP), Liv Kolektor (prenovitev PKP), Liv Hidravlika (sklenitev nove PKP), 

Kovinoplastika Lož ( prenovitev aktov in PKP), Tomos in Rotomatika (sklenitev novega načina 

nagrajevanja)  v vseh ostalih podjetjih, ki v tem letu pretečejo PKP je potrebno delovati v smeri 

podaljšanja obstoječih PKP. 

Glede na zapisano nas čaka veliko dela, zato vam v iztekajočem letu želim veliko zdravja vam in vašim 

družinam. 

Koper , 24.12.2011                                                                                              Zapisal: Ristič Sašo - sekretar 


