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V naši regiji smo v teh dveh mesecih imeli aktivnosti predvsem na področju sklepanja novih 

ali usklajevanje obstoječih podjetniških kolektivnih pogodb. Aktivnosti so bile usmerjene tudi 

v same volitve v podružnicah in predlaganje kandidatov za regijsko organizacijo in kongres 

SKEI Slovenija.  

 

Pogajanja za PKP smo izvajali v Javor Stroji Pivka, Hidria Rotomatika, Kovinoplastika Lož, 

Tomos Koper, Cimos Koper, Liv Nova, kjer bo verjetno prišlo do odprodaje dela podjetja 

tujemu partnerju, Lama Dekani,... 

 

Prav tako smo izvajali in se udeležavali aktivnosti, ki jih je organiziral SKEI Slovenije in 

ZSSS. Posamezniki so se udeležavali izobraževanja, ki ga izvaja SKEI in ZSSS. 

 

Veliko aktivnosti pa je bilo v samih podružnicah v povezavi z volitvami, ki so zahtevale večje 

organizacijska angažiranja, da smo jih izvedli uspešno. Prav tako smo aktivno sodelovani v 

kampanji proti reformam in zbiranju podpisov proti zakonu o malem delu in pokojninskemu 

zakonu. Tu moram pohvaliti aktivnosti v vseh podružnicah. 

 

Pri svojem delu pa smo se srečevali tudi z povečanim zaposlovanjem agencijskih delavcev v 

naših podjetjih, tako da smo morali v več podjetjih nastopiti odločno proti takemu 

zaposlovanju delodajalcev. V začetku leta smo zaznali povečano »nestrpnost« naših članov do 

obveščanja, zato smo in bomo posvetili v prihodnje še večjo pozornost temu segmentu. 

Posebej sem se udeleževal zborov članstva po podružnicah in zapazil slabšo obveščenost 

okoli tega »Kaj iam član od sindikata ?«, ugodnosti za člane sindikata,.. Veliko nasprotovanje 

naših članov je bilo usmirjeno v to, da naše delo »žanjejo« tudi nečlani. Na terenu je opaziti 

povečano nezadovoljstvo z tem problemom. Zato moramo tem problemom namenjati posebno 

pozornost.  

 

V prihajajočem obdobju bomo aktivno sodelovali v kampanjah, ki jih bosta izvajala SKEI in 

ZSSS, ter nadaljevanju postopkov za kongres SKEI Slovenije. 

 

Prav tako nameravamo po konstituiranju ReO nameniti posebno pozornost PKP in njihovi 

veljavnosti, ter pogajanjem za dvig plač v podjetjih. 
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