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Kljub dopustom je naše delo potekalo intenzivno tudi v tema dvema mesecema. Potekala so 

pogajanja za korporacisko kolektivno pogodbo Hidrie, ki so zelo aktivna, saj je zahteva 

sindikatov, da se zaključijo v septembru. Prav tako smo imeli pogajanja v Lami Dekani, ki pa 

bodo verjetno »zastala« zaradi tragične smrti prvega pogajalca iz Lame Dekani - direktorja 

kadrovske službe, ki je zelo mlad preminil v nesreči v mesecu juliju. 

 

Težave v Alukomen Holdingu in Alukomen d.d. so se malce »umirile«, saj so delavci prejeli 

zaostale plače, le regres še ni bil izplačan, pa tudi proizvodnja se počasi »pobira«, vendar 

pričakujemo »zaostritve« v septembru. V Cimosu, ki je imel svojo skupščino so spremenili 

statut družbe, tako da imajo zaposleni v NS družbe tri mesta. Nagibamo se ustanovitvi sveta 

delavcev, vendar je potrebno najprej preveriti »klimo« v družbi, ki se prestrukturira. V 

Tomosu Koper smo z vodstvom dosegli soglasje okoli izplačila in porabe »viška« ur pri 

prerazporeditvi delavnega časa. Večje težave so nastopile v Kovinoplastiki Lož, kjer 

delodajalec napoveduje večja odpuščanja ima težave z izplačilom regresa v enem delu, zato 

smo obvestili inšpektorat za delo. V Liv Kolektorju Postojna je delodajalec seznanil sindikat o 

predvidenih ukrepih za sanacijo stanja v družbi, ki pa zajemajo tudi enostranske ukrepe 

zniževanja osnovnih plač, zato imamo konec avgusta sestanek z vodstvom, da se dogovorimo 

o pravilnosti ukrepov družbe in odpravimo napake. V večini družb so bili regresi izplačani kot 

določa KPD, v nekaterih so se delodajalci odločili enostransko izplačevanje v več obrokih, 

zato smo jih prijavili inšpektoratu za delo, pri nekaterih pa je bil v ospredju socialni dialog v 

podjetju. Prav tako smo bili aktivni naši predstavniki v posameznih komisijah v sklopu Skei 

Slovenije in so se udeležili raznih aktivnosti. 

 

Močno je zaznati težave v podjetjih okoli financiranja same proizvodnje in zagotavljanja 

likvidnosti, zato se še posebej pripravljamo na september, ki bo močno zaznamoval smer 

gospodarskih družb v naši regiji in posledično tudi delovanje sindikata. Zato bomo 

organizirali izobraževanje naših zaupnikov v mesecu septembru, prav tako pa bomo imeli sejo 

ReO posvečeno posebej aktivnostim na področju zagotavljanja pravic za zaposlene in 

zakonodaje. 

 

Letošnji dopusti so pri koncu, zato želim vsem veliko delovnih uspehov, predvsem pa veliko 

zdrave kmečke pameti, ki jo bomo še kako potrebovali v prihodnje. 
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