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To sta bila meseca, kjer smo v podjetju Cimos Koper podali predlog o organiziranju sveta 

delavcev. Na šestih sestankih z zaposlenimi na lokaciji Koper in Senožeče sta sodelovala tudi 

predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič in predsednik Regijske organizacije Hoge Aleš, ki 

sta navzočim obrazložila pomen in vlogo sveta delavcev. Zaposleni so se z večino glasov 

odločili za organiziranje volitev, ki bodo v mesecu novembru. 

  

V ostalih podjetjih smo z predsedniki širili projekt varstva in zdravja na delovnem mestu, v 

katerem je sodeloval SKEI Slovenije in iz naše Regijske organizacije podjetje Lama Dekani. 

Razdelili smo plakate, ki so jih v podjetjih dobro sprejeli in s tem osveščali zaposlene o ZVD. 

V Hidrinih družbah smo začeli pogajanja za podaljšanje KKP Hidria, v Lami Dekani nikakor 

ne najde vodstvo časa za nadaljevanje pogajanj za sklenitev PKP, zato bomo verjetno bili 

primorani jih ponovno pozvati. V Cimos Kopru smo opravili več posvetovanj z vodstvom in 

agencijo za posredovanje delavcev, kot tudi smo imeli sestanek z najetimi delavci. Prav tako 

smo imeli sejo regije v Letriki Komen, kjer nas je sprejel predsednik uprave, ki nam je 

obrazložil in pokazal nove posodobitve v podjetju. V »kritičnih« podjetjih (Liv kolesa, 

Alukomen holding, Cimos), ki so v prisilni poravnavi. V Yidria Motors smo v organizaciji 

Regijske organizacije gostili skupaj z vodstvom podjetja sejo SKEI Slovenije, ki je bila zelo 

odmevna v samem podjetju. V TTN Podskrajnik se je delodajalec odločil za »prevetritev« 

sistematizacije delovnih mest, ter podal pobudo, da pri tem sodeluje tudi sindikat, kar je glede 

na preteklost velik premik v socialnem dialogu. V Kovinoplastiki Lož je sindikat zelo aktiven 

in pozoren na poteze delodajalca, vendar kljub začasnemu izboljšanju stanja, delodajalec še 

vedno vztraja na svoji utečeni praksi, zato je bilo ponovno zaznati »manjša« trenja. 

 

V prihodnjih mesecih pričakujemo predvsem povečan pritisk na PKP glede na spremembe v 

KPD, zato bomo morali doseči čim več dogovorov okoli podaljšanja obstoječih PKP. 
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