
REGIJSKA ORGANIZACIJA SKEI 
KRAŠKO NOTRANJSKA OBALA 
 
Ljubljana, 5.3.2007 
 
Aktivnosti, ki so se izvajale v regiji in so imele tudi širši odziv na delovanje SKEI. 
 

1. S 1. marcem 2007 je prevzel aktivno delo v regijski organizaciji sekretar Sašo 
Ristič. 

2. Seja IO SKEI Slovenija je imela zelo pozitiven odmev med zaposlenimi v družbi 
LAMA v Dekanih, ki je v večinski lasti inozemskega kapitala. Za delo našega 
sindikata v PC – jih te družbe je zelo pomembno dejstvo, da odnose med 
delodajalci, sindikati in svetom delavcev otežuje delovanje predstavnikov 
sindikata KNSS, ki zahteva tudi zaščito posameznih članov SKEI , ki jih tudi s 
pomočjo delovodij poizkušajo šikanirati . Značilno je tudi , da za podpis 
pripravljena podjetniška kolektivna pogodba v katero je bilo vloženo veliko truda 
predvsem s strani predstavnikov SKEI ni podpisana zaradi odnosov med 
poslovodstvom in sindikatom KNSS. 

3. Delavkam v družbi Mehano iz Izole,ki so itak v izredno nezavidljivem položaju se 
s strani poslovodstva ponovno poskušajo kratiti pravice . Direktor je začel izdajati 
odločbe o višini letnega dopusta pri čemer je značilno, da se delavkam zmanjšuje 
od dveh do šest dni letnega dopusta. Na  to je vodstvo ReO SKEI Kraško 
Notranjske Obale poslalo direktorju dopis v katerem je bil opozorjen , da odpravi 
krivice. Za člane, ki ne vedo je v družbi Mehano Izola problem tudi v uporabi 
prave kolektivne pogodbe in članstva v določenem strokovnem združenju zaradi 
česar prihaja tudi do interesnega spora. 

4. V PC CIMOS Senožeče je po aktivnostih na osnovi sklepa ReO ponovno začel 
delovati aktiv podružnice SKEI , ki je bila v letu 2002 prepuščena vodenju iz Kopra 
, kar ni imelo pozitivnega učinka. V zadnjem obdobju se povečuje tudi število 
članov.  

5. 28.2.2007 se je sestal v Kopru Izvršni odbor Konference SKEI Marežganskega 
upora , ki ga sestavljajo podružnice SKEI v CIMOSOVIH družbah. Sestanku je 
prisostvoval novo izvoljeni predsednik podružnice SKEI v družbi Cimos Litostroj EI 
Jakopič Vincencij. 
Seje se je udeležil tudi predsednik Poslovnega sistema Cimos Franc Kraševec z 
dir, SKS Cimos d.d. Borisom Sterletom, ki je predstavil razvojno strategijo 
poslovnega sistema z globalnimi cilji in usmeritvami,kot tudi s perspektivami 
posameznih družb CIMOS – a v Sloveniji do leta 2016. 
Na sestanku je bila izpostavljena tudi problematika v odnosu do predstavnikov 
sindikata SKEI v Livarni Vuzenica, kot posledica stavke zaradi neizplačanih plač v 
decembru mesecu 2006. 
V razpravi o potrebnosti povezovanja v Konferenco, ki je v skladu s statutom SKEI 
Konferenca kapitalsko in interesno povezanih družb bilo predlagano, da na vseh 



lokacijah v podružnicah SKEI proučijo obstoječi pravilnik in predloge podružnice v 
Kopru vključno s predlogom prenosa opravljanja del za konferenco iz Konference 
SKEI TAM v Mariboru, ki ima značilnost lokalne organiziranosti v Koper , kjer 
vodstvo poslovnega sistema zagotavlja prostorske in kadrovske pogoje za delo 
konference. 
Večkrat je bila v preteklosti predlagana tudi sprememba imena konference, ki bi 
se bolj identificiralo s poslovnim sistemom CIMOS in ne z imenom ulice, kjer je 
sedež konference v Kopru. 

6.        V Kopru je odprta in opremljena pisarna SKEI v Kettejevi ul. št 1. kjer bodo  imeli  
možnost zagotavljanja uslug tudi člani sindikatov članov ZSSS. 
 
 
Albert Vodovnik 


