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V naši regiji se je v teh mesecih marsikaj dogajalo in poizkušal bom strniti dogodke. 

 

Velika intenziteta je bila v pogajanjih za nove ali prenovitev obstoječih PKP. Te dejavnosti so 

potekale v Liv Novi Postojna, kjer ima podjetje velike likvidnostne težave, vendar se je 

sindikat kljub temu dogovoril za višji regres kot ga določa KPD, ki pa bo izplačan z zamikom, 

ter dvig vseh osnovnih plač. Začeli smo z pospešenim pogajanjem za novo PKP Rotomatike, 

kjer sodelujejo tudi strokovne službe SKEI Slovenije. V Aluminiju Montalu in Opremi 

Komen smo podpisali dvig vseh osnovnih plač. Prav tako nam je uspelo se dogovoriti z 

vodstvom Lame Dcekani dvig vseh osnovnih plač in dodatek, ter skleniti dogovor okoli 

začetka pogajanj za prenovitev plačnega sistema, kar je lastnik ves čas zavračal. V Cimosu 

Koper smo z vodstvom dogovorili začetek pogajanj za prenovitev PKP, podali svoje predloge, 

vendar KNSS zavlačuje nadaljevanje, tako da smo od vodstva zahtevali opredelitev do nastale 

situacije. Prav tako smo v tem obdobju imeli kordinacijo vseh predsednikov podružnic na 

Obali in se dogovorili za smernice. V Cimosu smo tudi gostili ostale predsednike podružnic v 

Sloveniji v sistemu Cimos d.d. in imeli pogovor z vodstvom. V zadnjem mesecu smo imeli 

dejavnosti usmerjene v izplačila regresa in ugotavljamo, da razen enega podjetja so vsa ostala 

se držala KPD, tam kjer pa je situacija »resna« pa smo se dogovorili za višji znesek z 

kasnejšim izplačilom. Regijaska organizacija je imela tudi svojo redno sejo, na kateri smo 

obravnavali stanje v državi in nadalnje aktivnosti v sklopu ZSSS in SKEI-ja. Prav tako smo se 

redno udeleževali izobraževanja in sej IO v organizaciji SKEI Slovenije. Zaupnike v podjetjih 

smo obveščali skozi SKEI Info in podružničnih glasil ali interneta o stanju in literaturi SKEI 

Slovenije. Prav tako smo zaupnikom razdelili zgoščenko okoli KPD in ostalih zakonov. V 

mesecu juliju pripravljamo srečanje ReO na katero bomo povabili predsednico in razdelili 

SKEI  mape po projektu »Pridobivanja novih članov«. Sam sem sodeloval v več radiskih 

odajah okoli sprememb pokojninske in delovno pravne zakonodaje, imeli smo srečanje z 

študenti, ki ga nameravamo ponoviti v septembru. Prav tako smo obveščali medije z situacijo 

v državi, ki se implementira na našem območju. V Kovinoplastiki Lož je uprava podala 

predlog okoli pogajanj za PKP, katere osnova bi bila KPD, kar je drastično zmanjšanje pravic. 

V tem podjetju svet delavcev tudi vodi postopek imenovanja delavsekga direktorja in v 

naslednjem mesecu je že druga obravnava okoli odpovedi pogodbe naši predsednici regije in 

hkrati predsednici v Kovinoplastiki Lož. Prav tako smo dobili sodobo Vrhovnega sodišča 

okoli zakonitosti stavke v Mehanu, ki je v vsem dala prav sindikatu SKEI v podjetju, kar je 

velik dosežek sindikata, ki pa na žalost kljub opozorilom in argumentom pred štirimi leti in 

temu izrednemu dosežku so ostale inštitucije države zatajile v celoti, kar je zelo žalostno. Na 

osnovi tega bomo organizirali tudi tiskovno konferenco in obvestili javnost. 

 

Glede na to, da se bližajo dopusti za nas ne bo počitka, saj pričakujemo glede na dogajanja 

»vroča jesen«. 

 

 

Zapisal: Ristič Sašo - sekretar 


