
POROČILO O DELU V REGISKI ORGANIZACIJI KRAŠKO-

NOTRANJSKE IN OBALE V MESECIH MAREC – APRIL 2013 
 

 

Meseca, ki sta za nami sta »oblikovala« stanje v podjetjih v naši regiji, glede na splošno stanje 

v državi. Soočeni smo bili z nepravočasnim izplačevanjem plač, kar je v nekaterih podjetjih 

povzročilo napoved in izvedbo stavke (Alukomen d.d.). prav tako smo imeli spontano 

zaustavitev dela v podjetju Liv Kolesa, kjer so bili delavci ne zadovoljni  nad neizvršitvijo 

obljube vodstva ob dnevu, ko naj bi izplačali plače. V Kovinoplastiki Lož sta se sindikat in 

vodstvo dogovorila o nadaljevanju pogajanj o PKP in ostalih nerazrešenih težavah, zato 

upamo, da bo nastali spor rešen v čim krajšem času. V Lami Dekani smo se sestali z novim 

pravnikom in se dogovorili, da bo vodstvo do konca meseca aprila odgovorilo na odprta 

vprašanja v povezavi z zaključkom pogajanj za PKP. Prav tako smo bili deležni obvestil iz 

podjetji Liv Kolektor in Gredi (bivši Tomos) okoli odpuščanja manjšega števila delavcev. V 

Liv Kolektorju smo se kljub manjšemu številu delavcev dogovorili, da bo delodajalec naredil 

program ugotavljanja presežnih delavcev, kot v primeru večjega števila. V pogajanjih smo 

tudi dosegli boljše in mehkejše način odpuščanja presežnih delavcev. Zelo aktivni smo bili pri 

izpogajanih osnovah na branžnem nivoju dviga plač in implementaciji v dvig vseh osnovnih 

plač pri delodajalcu. Zaznavno je poslabšanje komunikacije sindikat-vodstvo zaradi izvedene 

stavke v podjetju Yidria Motors, kljub temu, da je bilo nekoč zelo dobro, kar je posledica 

neprimerne komunikacije med vodstvom in drugim sindikatom. V temu obdobju smo imeli 

sejo regije na kateri smo navzočim predstavili bistvene spremembe v novem ZDR. prav tako 

smo se odločili, da organiziramo izobraževanje s to tematiko za vse sindikalne zaupnike. 

Sekretar je bil navzoč in je odgovarjal na vprašanja na treh zborih članstva. Vprašanj in pobud 

je bilo veliko, zato je potrebno glede na dogovor krepiti tudi v bodoče takšno obliko 

komunikacije. Zelo dejavni smo bili tudi okoli »reševanja« Cimosa, kjer smo imeli sestanek 

vseh predstavnikov SKEI v Sloveniji z vodstvom v Kopru, nakaterem je bila prisotna tudi 

predsednica SKEI Lidija Jerkič. Sodelovali smo tudi zelo aktivno z mediji, tako v primeru 

Cimosa, kot pri odpuščanju v Liv Kolektorju, ter stanju v regiji z tiskanimi mediji kot 

vizualnimi. Posebno pozornost smo namenili obveščanju svojega članstva, saj smo v podjetjih 

razdeljevali SKEI brošure in informatorje, »zakaj je dobro biti član sindikata«. Pozornost smo 

posebej namenili delavcem preko agencij. 

 

V prihajajočih mesecih pričakujemo povečano aktivnost okoli sklenitve PKP v Lami Dekani, 

uveljavitvi tarifne priloge Hidrie, nadaljevanju pogajanj v Kovinoplastiki Lož,…Prav tako 

bomo v sodelovanju z strokovnimi službami SKEI izvedli seminar za zaupnike, verjetno 

skupaj z ReO Idrija, s katero bomo poizkušali najti skupne poti pri zagotavljanju pravne 

pomoči in drugih aktivnosti,ter strokovne pomoči s strani sekretarja ReO KNO. 
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