
POROČILO O DELU V REGIJSKI ORGANIZACIJI KRAŠKO-NOTRANJSKE IN 

OBALE V MESECU DECEMBRU 2009 

 

 

Glede na to, da so se bližali prazniki, v naši regiji kljub temu ni bilo »zatišja«. V tem mesecu 

smo imeli še zadnjo sejo Regijske organizacije na katero smo povabili tudi sekretarja SKEI za 

regionalizacijo.  

 

Precej aktivni smo bili pri uskladitvah PKP in dogovarjanju za nove (Rotomatika, Tomos, 

Livarna Komen,...). Glede na odzivnost stavke v novembru in posledic same stavke je bila 

naša regija precej »prizadeta«. Namreč po stavki so se v podjetju Kovinoplastika Lož odločili, 

da odpovejo PZ in ponudijo novo PZ naši predsednici, prav tako niso podalšali veljavnosti 

PKP, preklicali so dogovor o sodelovanju, poslali večje število delavcev na »čakanje«, med 

njimi je bilo tudi večje število zaupnikov. Na osnovi teh dejstev smo vodstvo pozvali na 

ureditev razmer, organizirali smo sestanek z vodstvom podjetja, kateremu je prisostvovala 

tudi predsednica SKEI Slovenije. Kjub veliki želji se razmere niso normalizirale zato smo 

sklicali tudi tiskovno konferenco v Ljubljani in z dejanji seznanili javnost. Velike težave z 

pritiski in neustrezno komunikacijo smo imeli tudi v Lami Dekani, kjer smo vodstvo pozvali 

na ureditev razmer. Precej pozornosti smo posvetili tudi osveščanju našega članstva in 

komunikaciji z javnostjo. Na osnovi teh dejstev smo tudi organizirali tiskovno konferenco, 

sekretar pa je imel intervju v časopisu. Večina dejavnosti v samih podjetjih je bila usmerjena 

v predloge okoli povišanja plač in izplačila božičnice. V večini podjetji naše regije smo uspeli 

dogovoriti izplačilo nagrade ali božičnice, kar je v danih razmerah lep uspeh. Večje težave so 

bile na področju Notranjske, kjer zamujajo plače v Liv Novi, vendar je delodajalec kljub 

težavam uspel izplačati del dogovorjenega regresa za leto 2009. Aktivnost seznanjanja in 

osveščanja tako zaposlenih in naših članov je v večih podjetjih naletela na plodna tla, saj se je 

včlanjevanje v tem mesecu zelo povečalo.  

 

Glede na to, da je bil ta mesec za večino podjetji kratek smo kljub temu izvedli veliko 

aktivnosti, ki jih želimo v letu 2010 še izboljšati. To so predvsem komunikacija z članstvom 

in javnostjo, povečati organizacijo zborov članstva v podjetjih, kjer naj sodelujejo zunanji 

sodelavci in izobraževanje zaupnikov po podružnicah. 
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