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Obdobje v katerem je minilo je bilo eno najbolj zahtevnih za ohranitev in pridobivanje naših 

članov v posameznih podjetjih. 

 

V Cimosu Koper, kjer smo zelo aktivno in konstruktivno sodelovali z vodstvom, ter se tudi 

usklajevali in sestajali je kot »bomba z jasnega« odjeknila informacija, da so se lastniki »pet 

minut pred dvanajsto« odločili za popolnoma drugo pot, razlogi niso popolnoma jasni, ter 

»zavrgli« ves dosedanji trud prejšnje uprave, ter oklicali prisilno poravnavo. Na dejanje smo 

takoj odreagirali in v sedanji fazi se je pokazalo edino upravičen takšen način odziva, oziroma 

poizkusa, da bi ne bili vključeni v razreševanje. Odstopil je predsednik uprave, ter zapustil 

podjetje,.. Pričakujemo obilico dela za rešitev nastale situacije. V Tomosu smo se dogovorili, 

da se z julijem prenese še ostale zaposlene v novoustanovljeno podjetje Tomos dvokolesa. V 

Lami Dekani, ki je uvedla turnusno delo se dogovarjamo za dodatek na turnusno delo in 

kriterije za nagrajevanje. Alukomen d.d. je v stečaju, vendar njena stećajna upraviteljica ne 

sodeluje z zaposlenimi in se slabo odziva na naše pozive, saj je redko v Komnu, zato smo 

predlagali sestanek okoli trenutne situacije. V Alukomen Holding se je predlagala prisilna 

poravnava, vendar  bodo delavci, ker niso spoštovali mnenja in usmeritev sindikata imeli 

težave, saj že več kot leto dni prejemajo minimalno plačo. V Livarni Komen so investirali v 

novo livarno in imajo dela dovolj, le naš predsednik je nenadoma zbolel, tako da nam je bilo 

otežkočena komunikacija znotraj podjetja. V Liv kolesa smo se sestali z prisilnim 

upraviteljem in se dogovorili za način dela in komunikacije z vodstvom, ki je konstruktivna. 

Začeli so jim tudi vračati premalo izplačane plače, glede na dogovor z sindikatom. V Liv ATP 

in Fluidmaster Postojna smo dogovorili in sodelovali pri sprejemanju pravilnika o mobbingu, 

bolniški, alkoholiziranosti,.. Prav tako smo z vodstvom dosegli konstruktiven dialog okoli 

izdaje novih pogodb o zaposlitvi. Večkrat smo se tudi sestali z vodstvom. V Yidria Motorsu 

se je zamenjalo vodstvo sindikata, saj je predsednica pred upokojitvijo. Pričakujemo večje 

aktivnosti z člani od novega vodstva in dobro nadaljnje sodelovanje z vodstvom, saj smo 

podpisali novo KP. V Kovinoplastiki Lož je še vedno brez PKP, saj delodajalec ne pristaja na 

kriterije za izplačevanje. V prihajajočem obdobju, ki bo »burno« so se začele pojavljati 

interesi delodajalcev po obročnem plačevanju regresa, kateremu se nameravamo upreti. Prav 

tako je predvideno izobraževanje in seja regije pred poletjem. Naši predstavniki so zelo 

aktivni tudi v pogajanjih za novo KPD kovinske industrije in v mednarodnem sodelovanju, 

kjer je podpredsednik za kovinsko industrijo iz naše regije, ki se je udeležil mednarodne 

konference v Beogradu. 
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