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V tem obdobju smo posebno pozornost posvečali izpolnjevanju tarifne priloge KPD in same 

implementacije Zakona o minimalni plači. V podjetjih Tomos, Tomos Komponente, Aluminij 

Oprema, Liv Kolektor Postojna, Livarni Komen, Aluminij Montal, Lama Dekani smo 

podpisali nove tarifne priloge, kjer se vse osnovne plače povečajo za dogovorjeni znesek. 

Začeli smo z prenovami PKP v Rotomatiki, Cimosu, Lami so po daljšem času stekli pogovori 

okoli PKP,... Na našem področju nismo imeli nobenega podjetja, ki bi zaprosilo za postopni 

dvig plač po Zakonu o minimalni plači. Veliko pozornost smo posvetili seznanjanju članstva 

in same javnosti. V večini podjetji smo organizirali zbor članstva, poleg tega je sekretar 

nastopil na radio Slovenija v polnočnem programu, prav tako smo članstvo obveščali preko 

laokalnega medija in e-mailov, ki so jih posredovale strokovne službe SKEI in ZSSS. Prav 

zato ni bilo večjega nesporazuma in vprašanj okoli dviga plač. Težave ima še vedno Liv 

Kolesa in Hidravlika, ki ne izplačuje plač delavcev pravočasno ampak z tedensko zamudo. 

Socialni dialog je zastal v TTN Podskrajniku, kjer se vodstvo obnaša samodržniško. Kljub več 

poizkusom nam ni uspelo uspostaviti dialoga. Težave z socialnem dialogom imamo še vedno 

v Kovinoplastiki Lož, kjer smo posegli tudi po tožbah in prijavah inšpektoratu. V tem 

obdobju smo imeli tudi sejo Regijske organizacije, kjer smo obravanavali vsa poročila iz leta 

2009 in smernice delovanja v letu 2010. Gostilo nas je podjetje Yidria Motors, kjer je 

predsednik pokazal pravi dialog in pristop zakar se mu iskreno zahvaljujemo. Sodelovali smo 

pri sejah v sklopu SKEI Slovenije, kjer se izvajajo priprave na morebitni referendum okoli 

delovno-pravne zakonodaje in ostalih zakonov, ki jih pripravlja vlada. V načrtu imamo 

pripravo tiskovne konference, kjer bi seznanili lokalno javnost o naših stališčih do predlogov 

vlade in splošnega stanja v regiji. Prav tako imamo v planu izvedbo izobraževanja, kjer bi 

predsednica SKEI Slovenije seznanila sindikalne zaupnike o posameznih zakonih. Prav tako 

aktivno sodelujemo pri reorganizaciji ZSSS na našem področju kjer smo pred dogovorom. 

Usmeritev v bodoče je na stabilizaciji stanja v podjetjih in sklepanju PKP ali njihova 

uskalditev. Trenutno potekajo pogajanja v sledečih podjetjih: Tomos na celotni lokaciji, 

Rotomatika, Lama Dekani, Cimos obe dve lokaciji, Javor pivka uskladitev PKP, Liv Kolektor 

uskladitev PKP, Aluminij Komen in Oprema uskladitev PKP, Kovinoplastika Lož poizkus za 

sklenitev dogovora za delovanje sveta delavcev in PKP, ki poteče v decembru,... 

Prav tako opažamo, da je na našem področju prisotna močna nelikvidnost, kar lahko ima za 

posledico motnje v delovanju podjetji in posledično več dela za nas, zato seznanjamo IO po 

posameznih podjetjih o stanju njihovega podjetja. 

 

V prihodnjih mesecih bo naše delovanje usmerjeno v glavnem na področje sklepanja oziroma 

usklajevanja PKP in priprava ter spremljanje izplačevanje regresa, kjer smo v nekaterih 

podjetjih že dosegli, da so zaposlene obvestili o datumu izplačila. 

 

Menim, da nas v naslednjih mesecih čaka v naši regiji precej dela, saj bo prišlo do »preloma« 

v delovanju nekaterih subjektov, to pa pomeni ali se bodo začeli dvigovati ali pa bodo 

»padli«. Glede na to dejstvo se moramo zelo dobro pripraviti strokovno, predvsem v 

podružnicah, da bomo temu kos. 
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