
POROČILO O DELU V REGISKI ORGANIZACIJI KRAŠKO-
NOTRANJSKE IN OBALE V MESECU MARCU 2007 
 
 
 
V mesecu marcu smo na kraško-notranjski in obali bili zelo aktivni. Z prvim dnem meseca je 
začel delovati sekretar, ki je imel nalogo, da se seznani in obišče vse podružnice. 
Poleg tega smo izvedli volitve: 

- v podružnici Prono d.o.o. Izola, kjer imamo novo predsednico izvršnega odbora 
podružnice in druge organe podružnice. Dogovorjen je sestanek z vodstvom okoli 
podjetniške pogodbe 

- v TTN Podskrajnik smo izvolili novo predsednico IO, ker prejšnji predsednik odhaja. 
Članski sestanek je minil v prijetnem, predvsem pa konstruktivnem vzdušju. 

- Na novo smo organizirali podružnico Cimos Senožeče, kjer je bil članski sestanek z 
celotnim IO Cimos d.d.. Prisotna je bila tudi novinarka Cimosa,  s katero SKEI dobro 
sodeluje. Izvoljeno je bilo vodstvo podružnice in njeni organi. 

- v Aluminij Montal in Aluminij oprema Komen je bil organiziran sestanek z vodstvom 
IO podružnice po vprašanju spoštovanja KPD. 

- v Mehanu smo se sestali po vprašanju nadaljevanja pogovorov za sklenitev 
podjetniške kolektivne pogodbe. Prisoten je bil tudi kolega Ivanovič. 

- V Tomosu smo nadaljevali pogajanja za sklenitev novega plačilnega sistema in 
nagrajevanja. 

- S predsednikom IO Liv Postojna smo se dogovorili za sestanek z vodstvom okoli 
spoštovanja podjetniške pogodbe in načina nagrajevanja delavcev 

- V Kovinoplastiki Lož in njenih družbah so bili izvedeni članski sestanki in usklajena 
pravila z statutom SKEI Slovenije. 

- Z vodstvom  IO Ydrie Motors Podskrajnik smo podali pobudo vodstvu o pričetku 
pogajanj o podjetniški pogodbi. 

- V Lami Dekani se soočamo z težavo, kdo je v novem enotirnem sistemu s strani 
uprave odgovoren za sodelovanje s sindikati. Podali smo pobudo, da se uredijo 
prostori za sindikalno delo, glede na pogodbo o sodelovanju in zahtevo o imenovanju 
pristojnega s strani vodstva za sodelovanje z sindikati. 

- Ostale družbe v regiji  je sekretar obiskal in vzpostavil prve stike . 
 
 
V naslednjem mesecu načrtujemo sejo regijske organizacije, ter  izobraževanje po planu 
aktivnosti za sindikalne zaupnike. 
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