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Glede na to, da so bili vmes poletni dnevi in v večini tudi kolektivni dopusti se tokrat 

javljamo z poročilom v daljšem in strnjenem načinu. 

 

Kljub temu smo bili zelo aktivni na področju pogajanj za nove PKP ali spremembe že 

obstoječih. V Kovinoplastiki Lož smo izvedli že več sestankov pogajalskih skupin. Redno se 

dobivamo ob ponedeljkih, vendar po našem prepričanju je potrebno pogajanja pospešiti in biti 

bolj učinkovit. Prav tako smo z pogajanji začeli tudi v Hidrinih družbah Tomos in 

Rotomatika, kjer smo že opravili velik del normativnega dela in se lotili tarifnega. V Liv Novi 

smo podpisali dogovor o usklajevanju plač in se dogovorili o višjem izplačilu regresa glede na 

zakonske določbe. Prav v tem podjetju tečejo intenzivni razgovori, saj ima delodajalec velike 

težave z likvidnostjo. Opravili smo tudi več prenosov dejavnosti (Aluminij Oprema in 

Montal, Hidria Rotomatika). Soočamo se z nesodelovanjem vodstva z sindikatom v TTN 

Podskrajnik, kjer delodajalec zavrača kakršnokoli sodelovanje zunanjih pooblaščencev, zato 

bomo verjetno primorani poseči po pravnih postopkih. Prav tako je začel odpuščati delavce in 

im izdajati odpovedi, ki so v več segmentih nezakonite (odpovedni roki, osnova za obračun 

odpravnin,..). V Cimosu se soočamo z »blokado«, ki jo je povzročil sindikat KNNS, ki se 

nikakor ne more dogovoriti z vodstvom. Zahtevali smo od vodstva, da nemudoma ukrepa in 

razreši njihov spor. Večkrat smo se sestali in naš sindikat je podal strokovne in argumentirane 

pripombe na spremembo PKP. Večjih težav z izplačilom regresa nismo zaznali, razen v 

družbah Javor Stroji, Aluminij Montal in Oprema, kjer so poizkušali izvesti izplačilo obročno. 

Z vodstvom Javorja Stroji in predsednikom uprave Javor Pivka smo se sestali, da smo 

uskladili nezakonite določbe v njihovi PKP, ki jih je »zakuhal« prejšnji pravnik in jih do sedaj 

ni popravil. 

 

Poleg resnih zadev smo imeli tudi bolj sproščujoče. Imeli smo srečanje vseh predsednikov 

podružnic in vodstvom SKEI Slovenije, ki smo ga organizirali tako, da smo se popeljali z 

ladjico po naši Obali in se pogovorili o aktualnih zadevah. Prav tako je SKEI CIMOS 

organiziral srečanje svojih članov in članov iz regije v Senožečah, ki se ga je udeležilo veliko 

število članov. Dvodenevno srečanje je bilo zelo dobro organizirano, pa tudi za jedačo in 

pijačo je bilo poskrbljeno. Prav tako smo se udeležoli prvenstva SKEI v ribolovu v Velenju, 

kjer smo bili tudi uspešni. 

 

Glede na to kakšno je vzdušje v sami državi, stanje gospodarstva in predlaganih reform, 

pričakujem v prihodnjih mesecih tudi zaostritev, zato smo predvideli v oktobru seminar za vse 

zaupnike po podjetjih in srečanje z predsednico SKEI Slovenije, ter okroglo mizo o vlogi 

nevladnih organizacij z povdarkom »kaj je sindikat« tudi v sodelovanju z ostalimi 

organizacijami na srednjih šolah. 
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