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POROČILO O DELU V REGIJSKI ORGANIZACIJI KRAŠKO-
NOTRANJSKE IN OBALE V MESECU APRIL 2007 
 
 
 
V mesecu aprilu smo v regiji Kraško-notranjsko in obali imeli 24.sejo  regijskega odbora v 
Ložu kjer smo sprejeli poročila za leto 2006 in plane (finančni, plan izobraževanja, plan 
dela,..)za leto 2007. Prav tako smo v terminu od 20.4. do 21.4.2007 v Radovljici organizirali 
izobraževanje za zaupnike iz regije. Sam seminar je zelo dobro uspel iz dveh pogledov. Bilo 
je polno novih in mladih sindikalnih zaupnikov, ter oba predavanja in predavatelja sta bila 
zelo zanimiva in poučna.  
 
V samih podružnicah je v Yidria Motors Podskrajnik po našem predlogu podjetniške 
kolektivne pogodbe delodajalec pripravil »svojo podjetniško kolektivno pogodbo«, tako da so 
sedaj dani pogoji za pričetek pogajanj. Opravljeni so bili razgovori z vodstvom v podjetju 
Prono d.o.o. Izola povezane začetkom pogajanj za podjetniško kolektivno pogodbo, ter z 
težavami z katerimi se srečujejo. V Lami je bil opravljen razgovor z enim od izvršnih 
direktorjev. Pripravi se predloge za izplačilo solidarnostnih nagrad, nagrajevanja in izplačilo 
razlike malice. V Tomosu je sindikat pripravil predloge za nadaljevanje pogajanj za 
uskladitev podjetniške kolektivne pogodbe, ter hkrati »razkrinkal« samo lastništvo v samem 
Tomosu, kjer se stvari »zaostrujejo« tudi s strani KNSS-Neodvisnost. V Cimosu mladi 
sindikalni zaupniki pridobivajo članstvo z akcijami sprejetimi v projektu pridobivanja novega 
članstva. V Mehanu se delodajalec do sedaj, kljub obljubam na zadnjem sestanku ni odzval na 
predlog sindikata o pogajanjih in rešitvi spora s strani obeh sindikatov v podjetju. V Aluminij 
Montal pripravljamo nadomestne volitve za predsednika, saj sedanji dela smo polovični 
delovni čas. V Aluminij Oprema smo podali predlog za začetek pogajanj o uskladitvi 
podjetniške kolektivne pogodbe z branžno pogodbo. V Liv Postojni smo pozvali delodajalca 
naj pristopi k pogajanjem povezanim z razrešitvijo nastale težave okoli tako imenovane 
»banke ur«. V Kovinoplastiki in njenih hčerinskih podjetjih so bile opravljene volitve, kjer 
smo pridobili nove mlajše moči. V sami Kovinoplastiki se srečujemo z močnimi pritiski na 
sam sindikat in posredno tudi delavce, povezane z zniževanjem standardov. Aktivni smo bili 
okoli organizacije 1. maja na celotnem področju regije o katerem bomo poročali naslednjič. 
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