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V septembru je bilo na našem območju zelo pestro in razgibano kar se tiče dejavnosti 
podružnic. 
Dobili smo sodbo Delovnega sodišča v kopru v povezavi z zakonitostjo stavke v Mehanu in 
Mehanotehniki. Sodba je bila za sindikata pozitivna, kar potrjuje strokovnost in upravičenost 
pritiska. Pozvali smo vodstvo Mehana na nadaljevanje socialnega dialoga in sklenitve 
Podjetniške pogodbe. 
V Tomosu se je podružnica srečala z velikim problemom, ki pa je zanimiv za širše področje 
delovanja sindikatov. Del podjetja v katerem so varovane kategorije je delodajalec ustanovil 
in po šestih mesecih ga zapira. Po robu z vsemi sindikalnimi sredstvi ( tudi stavko, ki jo je 
podružnica napovedala) so se v podružnici postavili po robu takemu načinu reševanja 
problemov. Rezultat medijske in pritiskov znotraj podjetja daje prve sadove ( začeli so se 
dogovarjati).  
V Lami Dekani so napovedali prenos po 73. členu, kar je samo nadaljevanje prakse na Obali. 
Vodstvo podružnice Lame Dekani se je pogovarjalo in seznanilo komisijo iz Ministrstva za 
delo, družino in socialo, ter od njih zahtevalo večji nadzor nad invalidskimi podjetji. 
V podjetju Prono Izola smo se z vodstvom začeli dogovarjati o upoštevanju KPD, ter o 
sklenitvi PKP. 
Z vodstvom Liv Koles in Liv d.d. smo imeli sestanek okoli uskladitev regresa in dviga plač. 
Vodstvo Liv koles se je sestanku izmaknilo s tem, da je obvestilo podružnico, da ni dolžno 
upoštevati PKP Liv. Dogovor in sestanek še sledi. 
Alcan Tomos vodstvo vztraja, da ni potrebno izplačati dogovorjenega regresa. Pričakujemo 
sestanek in rešitev problema. 
V Yidria motors smo sklenili PKP, kar omogoča delavcem višje standarde kot BKP. 
Okoli pogajanj o dvigu plač smo imeli delni uspeh, nekatera podjetja so sama dvignila 
osnovne plače po pozivu sindikata ( Cimos, Tomos, Aluminj Komen …), pri drugih pa je bila 
težava pri razlaganju kaj morajo povečati in o sklicu sestanka za povečanju samih plač pri 
delodajalcu. Tako kot na panožni ravni, tako tudi v nekaterih podjetjih se delodajalci 
»sprenevedajo«. 
V Kovinoplastiki Lož je bilo več sestankov po sektorjih, kot tudi z vodstvom v povezavi z 
delovnim časom in dvigom plač po PKP.  
Ugotavljamo, da je na našem območju velika težava v nekaterih podjetjih z komunikacijo 
vodstva do sindikata in zaposlenih, zato bomo temu morali posvetiti večjo pozornost. 
V prihajajočem mesecu smo si zastavili naslednje naloge. 
1. v vseh podjetjih doseči uskladitev in dvig osnovnih plač po BKP in dvig plač pri 
delodajalcu na osnovi produktivnosti 
2. začeti pogajanja o PKP v podjetjih ( Lama, Prono, Aluminij Komen,..), ter zaključiti že 
začete razgovore 
3. zaključiti pogajanja v akutnih podjetjih (ALC, Tomos, Mehano,..) 
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