
POROČILO O DELU V REGISKI ORGANIZACIJI KRAŠKO-
NOTRANJSKE IN OBALE V MESECU JANUARJU 2009 
 
 
Likvidacija Mehana je v teku, vendar bodo delavci delali vse do konca meseca, tako da bodo 
prejeli OD še v mesecu januarju in februarju, ter sorazmerni del dopusta in regresa. 
Delodajalec ne priznava postopka likvidacije, tako nam je odpisal, ter nas je seznanil, da ni 
potrebno vlagati zahtevkov. Prav tako ne priznava odškodnine za čas stavke. Sindikat je nudil 
pomoč 28 delavkam in za njih vložil tudi zahtevke. Nasplošno pa je stanje v podjetjih regije 
slabše, vendar vseeno zadovoljivo. V Livarni Komen smo podpisali PKP in dogovor o 
skrajševanju delavnega časa, ki je zelo ugoden za delavce. V Yidria Motors je sindikat 
podpisal dogovor, vendar je delodajalec izdal Anekse k POZ, ki ni v skladu z dogovorom. V 
Rotomatiki dogovor sindikat ni podpisal, vendar so brez dogovora »pritiskali« na delavce z 
aneksi, ki pa jih so jih nekateri tudi podpisali, kljub priporočilom sindikata, da jih niso dolžni. 
V Kovinoplastiki so se dogovorili in podpisali sporazum, hkrati pa so v Roto Lož napovedali 
odpuščanje in odstopili od dogovora. V regiji je opazno pomankanje dela, vendar je še vedno, 
glede na druge dele države posebej na Obali vzdržno, zato pričakujemo v nsklednjih mesecih 
večji pritisk. Pripravljajo se poročila v podružnicah, organizirali smo izobraževanje v sklopu 
ZSSS. V naslednjem mesecu se sestane NO regije. 
 
Udeležili smo se izobraževanj, sestankov v organizaciji SKEI Slovenije. 
 
V naslednjem mesecu predvidevamo sejo NO, in ReO, ter udeležbo naših članov na 
izobraževanjih v sklopu ZSSS, ter DP v smučariji. 
 
Posebno pozornost bomo namenili osveščanju sindikalnih zaupnikov v podružnicah in 
njihovemu izobraževanju. Tu nam je v veliko pomoč strokovna služba SKEI Slovenije. V 
februarju so posamezni delodajalci že napovedali pogajanja okoli PKP in vnosa možnosti 36 
urnega polnega delovnega časa (LIV Kolektor, Liv Hidravlika in kolesa, Cimos,...). 
 
Pračakujemo povečano aktivnost in pritisk na zaupnike ob dogovarjanju, zato je sprejet sklep, 
da morajo ob pogajanjih obvezno sodelovati strokovne osebe SKEI Slovenija. 
 
Seznanjali smo medije z aktivnostmi in situacijo v regiji v katerih je sodelovala predsednica 
in sekretar. V februarju predvidevamo organizacijo tiskovne konference v sodelovanju naše 
predsednice in predsednice SKEI. Prav tako smo sodelovali v protestih v Ljubljani pred vlado. 
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