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V teh treh mesecih je bilo naše delo usmerjeno v glavnem na prenovitev, oziroma podaljšanje 

podjetniških kolektivnih pogodb, glede na sprejetje dveh novih kolektivnih pogodb. Prav tako 

smo imeli veliko dela in usklajevanj v podjetjih okoli dviga plač, ter drugih sprememb, ki sta 

jih prinesli novi kolektivni pogodbi. 

 

V Hidrinih družbah smo podaljšali veljavnost za naslednji dve leti, ter se z vodstvom 

dogovorili o nadaljevanju izvajanja dodatnega pokojninskega stebra.V Cimosu, ki je v prisilni 

poravnavi smo imeli več sestankov z vodstvom, kjer smo se dogovorili za uskladitev plač, 

sprejeli razne akte, predvsem pa smo strokovno sodelovali in v tem smislu predlagali rešitve. 

V Lami Dekani smo se sestali z vodstvom v povezavi z sprejemom PKP, ki jo vodstvo 

nikakor ne želi zaključiti, prav tako imamo velike probleme z tolmačenjem s strani pravnika, 

zato smo do sedaj podpisali samo dogovore, kjer se morajo usklajevati plače, ostalo moramo 

še dogovoriti. V Liv Kolesih smo uspeli doseči dogovor in ga podpisati, ki zvišuje standarde 

za zaposlene, glede na KPD. Prav tako nam je uspelo podoben dogovor skleniti v TTT 

Podskrajnik, kjer smo v preteklosti imeli velike težave z vodstvom. Še vedno imamo »kratek 

stik« med vodstvom in sindikatom v Kovinoplastiki Lož, zato še vedno nimamo sklenjene 

PKP in se moramo dogovarjati separatno okoli posameznih tematik. V Yidria Motors smo 

podpisali podaljšanje PKP, se dogovorili za dodatne ugodnosti za zaposlene in je nasploh 

dialog z vodstvom ustrezen. V Liv ATP in Fluidmaster je bil z našim sodelovanjem sprejet 

hišni red, redno imamo sestanke z vodstvom, socialni dialog poteka. V Livarni Komen so z 

novim lastnikom na vidiku vlaganja v proizvodnjo, socialni dialog nemoteno poteka, dvig 

plač je bil opravljen. V teh treh mesecih opažamo, da razen v enem podjetju nismo imeli težav 

z usklajevanjem plač, glede na KPD, kar je posledica določbe, ki jo ima večina PKP in 

potekajo pogajanja samo o nadstandardu, glede na KPD. V večini podjetji smo v zadnjem 

obdobju pristopili k tvornemu sodelovanju z drugimi sindikati, kar se je pokazalo za zelo 

dobro, saj smo skupaj dosegli vidne rezultate, pa tudi včlanjevanje in združevanje normalno 

poteka v nekaterih podjetjih, kjer so bili v preteklosti problemi. Prav tako smo prevetrili akte 

posameznih podružnic, ter nekatere zaradi premalega števila ali ker je podjetje prenehalo 

delovati jih tudi izbrisali, oziroma ukinili. Posebno poglavje je izobraževanje zaupnikov po 

podjetjih, ki je bilo izvedeno najprej za funkcionarje, kasneje pa še za sindikalne zaupnike v 

podjetjih, glede na sprejem dveh novih KPD in revizija ene KPD. Več časa in truda smo tudi 

namenili osveščanju zaposlenih, članov, posebej smo za ciljno skupino vzeli najete delavce, ki 

pri včlanjevanju že dajajo posamezne rezultate. V prihodnje nas čaka še veliko dela, predvsem 

v smislu osveščanja zaposlenih: » Zakaj je sindikat potreben.«, ter v ohranjanju obstoječih 

PKP in standardov v njih. Soočili se bomo z dejstvom, da v naši regiji prihaja do povečanega 

prestrukturiranja podjetji, zato moramo v svojih vrstah najti znanje in moč, ki ga bomo 

potrebovali za realizacijo zastavljenih ciljev, to pa so da se ohranijo v največji možni meri 

obstoječi standardi. 
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