
POROČILO O DELU V REGISKI ORGANIZACIJI KRAŠKO-

NOTRANJSKE IN OBALE V MESECIH MAREC - APRIL 2011 
 

 

Regija je v teh mesecih po izvolitvi novih izvršnih odborov v podružnicah in v sami regiski 

organizaciji začela z obiski posameznih podružnic s strani sekretarjaz namenom določitve 

prioritet v posamezni podružnici. 

 

V tem odbobju smo uspeli skleniti PKP v Hidia Rotomatika, nadaljevati pogajnaja v Cimos 

Koper, Tomos Koper… 

 

Soočamo se z velikimi težavami, ki so posledica finančne nestabilne situacije z izplačevanjem 

plač v Liv Kolesa in Hidravlika, Aluminij Montal in Oprema, ki pa jih tudi z pomočjo 

sindikata v podjetju in vodstva še nekako uspejo izplačati z manjšimi zamudami. V Lami 

Dekani bomo v mesecu maju imeli nadaljevanje pogajanj za PKP. Večje težave imamo v 

Kovinoplastiki Lož, kjer se nikako ne moremo uskladiti in podpisati PKP. Upamo, da nam bo 

to uspelo v mesecu maju. V večini podjetji naše regije je opazno povečanje naročil, ki pa ne 

pomeni avtomatično tudi povečevanje plač na osnovi boljše produktivnosti. Zato smo 

primorani na dodatna pogajanja okoli dela plače iz naslova produktivnosti. Naši predstavniki 

so bili aktivni na področju pogajanja za KPD, v pripravah za kongres SKEI Slovenije,.. 

 

Glavnina aktivnosti v samih podružnicah v tem obdobju je bila namenjena konstituiranju 

izvršnih odborov in informiranju članstva o predvidenih reformah (malo delo, pokojninska 

reforma in reforma trga dela). V ta namen smo imeli tudi zbore v posameznih podružnicah 

(Kovinoplastika, Liv Postojna, Tomos, Cimos, Aluminij Komen, ...). V teh srečanjih se je 

izkazalo, da so naši člani slabo ali površno obveščeni. Glede na ta dejstva smo se zmenili, da 

bodo podružnice pripravile spiske svojih članov, ki imajo e-mailu, da bodo naš SKEI Info 

dobivali neposredno na njihove naslove. 

 

V prihodnjem mesecu nameravamo posebno pozornost nameniti pripravi na sam kongres 

SKEI Slovenije, pogajanjem za PKP, izplačilom plač in regresa za leto 2011. Posebej pa 

želimo, da bi organizirali razna srečanja med podružnicami, regijo, ter tako izmenjali stališča 

z ostalimi podružnicami. Posebno pozornost bomo namenili obveščanju javnosti in 

propagandi SKEI-ja, zato bomo v mesecu maju organizirali promocijo na Študentski tržnici v 

Kopru in na Primorskem sejmu. Aktivno bomo sodelovali v kampanji, ki jo vodi ZSSS in 

obrazlagali stališčana okroglih mizah in v medijih. 
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