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V teh mesecih smo posebno pozornost posvečali izpolnjevanju dogovora v povezavi z KPD in 

povišanjem plač. Aktivnosti smo usmerjali v implementacijo dogovora na nivoju KPD v 

samih podjetjih in ugotovili, da delodajalci uporabljajo razno razne metode, da osnovne plače 

ne bi povečevali. Tako smo v Lami Dekani dogovorili poseben dvig najnižjih osnovnih plač 

že v letu 2009, vendar so imeli velike težave in povečanje mase z dvigom po KPD. Prav tako 

smo zaznali napake ob obračunu v Tomosu, Tomos Komponentah, Livu Kolektorju, Liv 

Hidravlika, obe podjetji Aluminij na lokaciji Komen. Pogajanja in usklajevanja smo izvedli 

brez težav v Livarni Komen. Podjetje Yidria Motors je uskladilo plače samo najnižje, kar je 

glede na preteklost naredil tudi Cimos. Odprli smo pogajanja v Rotomatiki, kjer smo se 

dogovorili za dodatke in izplačilo malic, ter začeli dogovore okoli delovanja sindikata. Velike 

težave imamo z komunikacijo z vodstvom v TTN Podskrajnik, kjer vodstvo ignorira 

kakršnikoli dogovor, tako da bomo morali  verjetno poseči po trših metodah. Prav tako smo 

imeli veliko dela z izdelavo bilanc, kjer je sekretar nudil strokovne pomoči. Opažamo veliko 

nelikvidnost in celo nesolventnost podjetji, zato pričakujemo »zaostrovanje« razmer z 

sprejemom Zakona o minimalni plači, ki bo te težave še povečal. Prav tako smo v treh 

podjetjih ugotovili velike kršitve okoli izplačevanja in usklajevanja osnovnih plač v 

preteklosti. V vseh podjetjih smo opravili razgovore z vodstvi in se dogovorili za »sanacijo« 

razmer brez vlaganja tožb. V februarju smo imeli tudi Nadzorni odbor Regijske organizacije, 

ki je ugotovil skladnost delovanja in poslovanja z usmeritvami. Prav tako smo sodelovali v 

zimskih športnih igrah SKEI Slovenije, kjer smo glede na številčnost udeležbe bili zelo 

uspešni. Pripravljamo se na organizacijo IO SKEI Slovenije, ki bo v Ložu predvidoma v 

začetku marca. 

 

V prihajajočem mesecu bomo vse moči usmirili v nadaljevanje aktivnosti okoli usklajevanja 

osnovnih plač v podjetjih in implementacijo Zakona o minimalni plači, ko bo sprejet. Prav 

tako načrtujemo sejo Regije, ki bo sprejemala poročila za leto 2009, plane in usmeritve za 

2010. Glede na situacijo bodo te usmeritve in dogovori zalo pomembni. Prav tako načrtujemo 

izobraževanja v smeri ustanavljanja Svetov delovcev v podjetjih (Lama in Liv Hidravlika). 
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