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Glede na dopuste se tokrat javljamo za dva meseca. Aktivnosti v regiji so bile usmerjene v 
normalizacijo razmer v posameznih podjetjih.  
 
Tako je bil opravljen sestanek z vodstvom v podjetju Iskra Livarna Komen, kjer smo se 
dogovorili za uporabo normativnega dela  in sklenitev tarifnega dela. Prav tako smo imeli 
sestanek z vodstvom Rotomatike okoli pravilne uporabe KPD in poračuna vseh plač po 
pravilni KPD. S pomočjo sekretarja in predsednika regije je bil v Idriji organizirana 
kordinacija vseh sinidikatov v sklopu korporacije Hidria. Sestanka so se udeležili vsi 
predsedniki sindikatov Hidrinih družb iz Idrije in Obale. Dogovorjene so bile aktivnosti za 
sklenitev PKP v družbah, kjer jih še nimajo. Naslednji sestanek z vodstvom je predviden za 
mesec oktober. V družbi Roto Lož se pogajamo za sklenitev PKP, ki je blizu podpisa. V Lami 
Dekani je sindikat odločno nastopil in zahteval, da upravni odbor obravnava zahteve, ki smo 
jih podali izvršnim direktorjem. Opažamo začetke recesije, ki se izraža v napovedih o 
zmanjšanju – ukinitvi izmene v posameznih podjetjih (Rotomatika, Cimos,..). Iz naše regijske 
organizacije smo se udeležili DP v ribolovu, ter raznih seminarjev. V posameznih 
podružnicah smo organizirali sestanke z zaupniki in jih seznanjali z aktivnostmi na nivoju 
države. V podjetju TTN Podskrajnik smo po odhodu predsednice na novo delavno mesto 
konsolidirali vrste z izvolitvijo v.d. predsednika do konca mandata, ki ga je prevzel dosedanji 
sindikalni zaupnik v družbi. V Liv Hidravliki smo očitno po velikem vložku energije uspeli 
prepričati nasprotni sindikat v nadstandart in podpis dogovora o povečevanju plač. Naši člani 
komisij pri SKEI Slovenije so bili zelo aktivni in dejavni.  
 
V mesecu oktobru predvidevamo sejo regijske organizacije, ter izobraževanje po posameznih 
podružnicah. Predvsem se bomo posvetili stabilizaciji dela po posameznih podružnicah in 
osveščanju zaupnikov o zelo pomembni njihovi vlogi na relaciji vodstvo podjetja – sindikat. 
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