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V naši regiji smo v zadnjima dvema mesecema imeli več aktivnosti, na žalost v večini 
primerov v sami povezavi s problemi, ki so po našem trdnem prepričanju v večini primerov 
bili plod nepoznavanja materije. 
 
V tem obdobju smo imeli tudi sejo regijske organizacije, na kateri smo obravnavali bistveno 
poslabšanje položaja podjetji regije napram koncu leta. Prav tako smo imeli dve tiskovni 
konferenci regije (Koper, Cerkinica) na katerih je bila prisotna tudi predsednica SKEI 
Slovenije kolegica Lidija Jerkič.  
 
V samih podjetjih regije so pogajanja tekla v smeri zahtev delodajalcev po skrajševanju 
polnega delovnega časa. Tako smo dosegli spremembo dogovora v partnerskem odnosu v 
podjetjetju Yidra Motors, kjer smo se dogovorili za nadstandarde, ki bodo ostali kljub 
skrajševanju v veljavi še v naprej, stekli so pogovori okoli sklenitve PKP v Rotomatiki, v Liv 
Kolesih in hidravliki Postojna smo sklenili dogovor, ki je za delavce sprejemljiv, saj bodo 
subvencijo namenili v plače, dodaten dogovor v KovinoplastikiuLož, sprememba PKP v Liv 
Kolektor za varovalko, da brez sindikata ni možno uvesti skrajšani čas,... 
 
Seveda pa je v nekaterih podjetjih ta komunikacija zastala. Predvsem bi opozoril na TTT 
Podskrajnik, kjer smo bili deležni močnih negodovanj in pritiskov na našega predsednika, 
kasneje je minimalni dialog le stekel. Velike težave so se pojavile kljub dogovoru za 32 urni 
delovnik in prejeti subvenciji v Livarni Komen, ki bo preklicala dogovor in začela s 
postopkom odpuščanja. Za delavce vzdržne dogovore smo sklenili v Cimosu, ki z 
prerazporejanjem in dogovorom okoli dopustov normalno deluje na lokaciji v Kopru, medtem 
ko v Senožečah rešujemo zagate z prerazporejanjem delavcev v Koper. Tu bi opozoril še na 
obisk vodstva sindikata SKEI Slovenije v tovarni Cimos Koper, ki je bil zelo ploden in 
odmeven. Večje težave se pojavljajo na lokaciji Lož, kjer se ubadajo z drastičnim upadom 
naročil v Roto Lož, kjer so že odpuščali manjše število. Prav tako se končuje obdobje 
prerazporejanja delovnega časa v Lami Dekani, kjer bomo v naslednjem mesecu morali 
sprejeti določene ukrepe v povezavi z upadom naročil. 
 
Glede na stanje v sami regiji pričakujem v naslednjih mesecih še zaostritev razmer, zato smo 
se v sami regiji na pričakovane ukrepe delodajalcev pripravili tako, da izvajamo izobraževanje 
in seznanjanje zaupnikov kako se odzvati na predloge, način reševanja, komunikacija 
zaupnika,... Prav tako smo sprejeli sklep, da organiziramo posebno sejo o stanju, na katero 
povabimo predsednico SKEI in predsednika ZSSS.  
 
Pogled v prihodnost je sicer že po naši naravi optimističen, vendar vseeno pričakujemo in se 
složno pripravljamo na bistveno poslabšanje razmer v regiji, saj je v sedanjem trenutku nas 
kriza v regiji obšla ( Obala, Kras, velik del Notranjske ), na drugi strani pa je že zelo zaznavna 
(lokacija Lož), ki pa je lahko brez družbene odgovornosti in pomoči države »tempirana 
bomba«. 
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