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V tema mesecema je bilo dogajanje v naši regiji zelo pestro. Organizirali smo več stavk v 

podjetjema Alukomen Holding in Alukomen d.d., zaradi neizplačila plač. Prav tako smo 

vstopili v pogajanja za novo PKP podjetja Lama Dekani, sklenili socialni sporazum v 

Kovinoplastiki Lož, ki je glede na trenutno situacijo v podjetju bil maksimum, kar je sindikat 

lahko naredil. Zelo aktivni smo bili tudi v pogajanjih v Hidria Rotomatika, Tomos, Liv 

Kolektor Postojna, kjer smo z vodstvom se dogovorili o prerazporeditvi delavnega časa, ki je 

za delavce ugodnejši kot KPD. Imeli smo sejo ReO, ki je bila v glavnem posvečena reševanju 

nastale situacije v Alukomen Holding, ter sprejemu raznih poročil za leto 2011 in planov za 

leto 2012. V mesecu marcu  bomo organizirali seminar za vse zaupnike iz podjetji. Posebno 

pozornost smo posvetili najetim delavcem in novemu zakonu o varstvu pri delu. Naši 

predstavniki so se udeležili protestnega shoda, ki ga je organizirala ZSSS in izobraževanja, ter 

sej v sklopu SKEI Slovenija. Stanje v naši regiji je glede na splošno stanje v panogi in državi 

stabilno, vendar ocenjujemo, da bodo prihodnji meseci zelo pomembni za nekatera podjetja. 

Namreč pričakujemo spremembo lastništva v Cimos Koper, aktivno se bo reševala nastala 

situacija v Alukomen Holding, Alukomen d.d., Liv Kolesa in Hidravlika, sprememba 

lastništva v Javor Stroji Pivka,… 

 

V prihodnjem mesecu nameravamo organizirati izobraževanje za zaupnike z tematiko 

agencijskih delavcev, problematiko žensk in projekta včlanjevanja. Prav tako bomo imeli sejo 

NO ReO in sejo ReO Kraško Notranjske in Obale, ker bomo sprejemali usmeritve za nadalnje 

delo v letu 2012. Veliko pozornost bomo namenili pogajanjem za spremembe ali sklenitev 

novih PKP v Lami Dekani, aktov o nagrajevanju v Tomos, Hidria Rotomatika, Liv Kolektor 

prenova PKP, Kovinoplastika Lož – dogovor o PKP, oziroma socialni sporazum. Prav tako 

bomo večjo vlogo namenili ureditvi aktov v podružnicah, zaključili postopek ustanovitve 

nove podružnice Alukomen Holding kot pravne osebe, ter izbris podružnice Mehano Izola, ki 

je pri koncu. 
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