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V tem obdobju smo se v naši Regijski organizaciji usmerili na sama pogajanja za nove ali 

spremenjene PKP.  

V večini podjetji smo imeli intenzivna pogajanja okoli PKP. V Kovinoplatiki Lož smo z 

pomočjo strokovnih služb SKEI Slovenije vstopili v pogajanja za novo PKP, ki pa so bila 

»trda«. S strani sindikata nismo pristajali na vsepovprek zniževanje standardov tako, da bi na 

drugi strani nič pridobili. Tu je odigral veliko vlogo tudi Svet delavcev v podjetju, ki je vodil 

vse ustrezne postopke za imenovanja delavskega direktorja. Kljub veliki volji s sindikalne 

strani nismo še uspeli skleniti nove PKP, kar je slabo za socialni dialog v podjetju. V Hidria 

Rotomatika smo prav tako vstopili v pogajanja za novo PKP in jo v decembru tudi dogovorili. 

Sledi še finaliziranje in podpis. To je velik dosežek sindikata, saj je dosedaj niso imeli, pa tudi 

delodajalcu ni kazal velikega interesa. V Cimosu je sindikat dosegel velik uspeh, saj je z 

argumenti in velikemu odporu s strani predstavnikov KNSS v podjetju uspel doseči, da bo 

delodajalec dvignil plače in jih poravnal za celo leto nazaj z pripadajočimi dodatki, izplačal 

božičnico in se obvezal, da pristopi k takojšnji spremembi PKP v letu 2011. V Javorju Stroji 

smo po letu usklajevanj dosegli, da se bodo plače popravile kot je bilo dosedaj dogovorjeno in 

uskladili člene, ki jih je SKEI predlagal da se spremenijo, oziroma uskladijo z veljavno KPD. 

Velike težave imamo še vedno v TTN Podskarajnik, kjer vodstvo ne upošteva socialnega 

dialoga. Regresi so bili izplačani v večini podjetji. Neizpalčan v celoti je ostal v Aluminij 

Opremi, delno neizplačan pa v podjetjih Aluninij Montal in Liv Nova. V zadnjem mesecu so 

nastopile težave z izplačevanjem plač v vseh treh podjetjih, kjer so zamujale, vendar z 

socialnim dialogom in pogovori smo uspeli doseči, da bodo obveznosti poravnane do konca 

leta. V teh mesecih smo imeli tudi izobraževanje sindikalnih zaupnikov z udeležbo 

predsednice SKEI Slovenije in seji Regijskega odbora. Udeležba na samem izobraževanju je 

bila visoka, kar še bolj potrjuje usmeritve regije v informiranje ( nabava literature, info SKEI 

do vseh,...). Prav tako smo aktivno sodelovali v vseh odborih SKEI Slovenije, kjer smo 

udeleženi. V zadnjem mesecu smo bili aktivni na področju izplačil božičnic. Kljub težki 

gospodarski situaciji bo večina naših podjetij le to tudi izplačalo. Nekatera so se letos odločila 

za obdaritev zaposlenih, kar ni naletelo na pozitivni odmev pri zaposlenih. 

Tako končujemo po mnenju Regijskega odbora na zadnji seji precej burno leto 2010, ki pa 

smo ga z veliko odrekanj naših zaupnikov v naši regiji sorazmerno dobro »prekrmarili«. V 

zadnjem obdobju dobivamo obvestila o povečevanju naročil, kar nas obdaja z optimizmom za 

leto 2011. Kljub temu pa nas v letu 2011 čaka veliko dela, saj bomo morali biti še bolj aktivni, 

saj je leto 2011 volilno leto v SKEI, na pohodu so reforme vlade, ki so za delavca neprijazne 

in naša Regijska organizacija bo po sklepu na zadnji seji aktivno sodelovala v vseh akcijah 

ZSSS in SKEI-ja. 

Na koncu naj se zahvalim vsem našim zaupnikom za izkazan trud v letu 2010 in njim in 

njihovim najdražjim zaželim obilo zdravja in sreče v letu 2011. 
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