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POROČILO REGIJSKE ORGANIZACIJE KRAŠKO-NOTRANJESKE IN OBALE ZA 
MESEC FEBRUAR IN MAREC 2008 
 
 
Ponovno vam pišem o aktivnostih, tokrat bolj strnjeno, ker je bilo samih aktivnosti manj kot 
običajno. 
 
V sami regijski organizaciji smo se ukvarjali s posameznimi delodajalci in obrazlagali 
potreben in dogovorjeni dvig plač. V Lami Dekani smo uspeli dvigniti vse osnovne plače pri 
delodajalcu za 3%, to pomeni, da smo ukalkulirali tudi del produktivnosti v samem podjetju. 
Na splošno pa so podjetja v regiji dvignile vse osnovne plače za 2,4%. Večje težave smoi 
imeli na Krašu, kjer smo se tudi pogosteje sestali z vodstvom Aluminij Opreme in Montala 
Komen. Prav tako smo solidarnostno sodelovali (preko članskih sestankov) v sami stavki 
12.3.2008, ki jo je organizirala ZSSS.  
 
Pogajanja za vskladitev, oziroma novo PKP so tekla v podjetjih Liv Postojna, Cimos, Tomos 
in Prono Izola. Prav tako smo bili zelo aktivni o obveščanju članstva po raznih zborih, ter 
javnosti ( radio, televizija, tiskani mediji ). 
 
Same aktivnosti so potekale tudi z študentsko organizacijo, kjer smo imeli informativni 
sestanek povezan z problematiko mladih. 
 
Še vedno imamo velike težave v Mehanu Izola, kjer delodajalec poizkuša na vse načine vršiti 
pritisk na delavce, poleg tega pa ne priznava sodbe Višjega delovnega sodišča v povezavi s 
stavko in ne želi poravnati sodnih stroškov, kljub pravnomočnosti sodbe. 
 
Opazno je veliko nezadovoljstvo, zato je  že zaznati odhode delavcev iz podjetji v boljše 
plačane poklice. Posebno pozornost smo namenili najeti delovni sili in okoli tega imeli zelo 
odmeven članek v tiskanem mediju. 
 
Sindikat v Kovinoplastiki imam še vedno težave v povezavi z sistematizacijo in sklepanjem 
PKP v Pooblaščenki in Roto Ložu, ki pa jo upamo da jo bomo z velikimi napori članov IO in 
strokovno pomočjo predsednice regije tudi rešili.  
 
V februarju se je sestal tudi NO regije in pregledal poslovanje. V tem mesecu smo imeli v 
Postojni izobraževanje z temama: SKEI kot organizacija in stavka, ki se ga je udeležilo 30 
sindikalnih zaupnikov. 
 
V aprilu pričakujemo pogajanja na vseh nivojih, predvidena je seja ReO Kraško-notranjske in 
Obale in sprejem potrebnih aktov in poročil, udeležba na Evropskih demonstracijah v 
Ljubljani. 
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