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V mesecu novembru se je na našem področju marsikaj dogajalo. Predvsem je bil 
najpomembnejši dogodek velike delavske demonstracije v Ljubljani, ki se jih je tudi z naše 
regije udeležilo veliko število delavcev, delavk članov našega sindikata, ter tudi njihovih 
družinskih članov. 
Predvsem pa smo v tem mesecu imeli obilo dela v posameznih podjetjih v povezavi z dvigom 
plač, pogajanjih za PKP in prenosi delavcev po 73. členu. 
V Lami Dekani smo prenesli delavce v novoustanovljeno podjetje. Posvet in pogajanja so bila 
zelo burna, saj je zelo dvignil temperaturo do delodajalca drugi sindikat v podjetju. Mi smo k 
pogajanjem pristopili strokovno, kar se je pokazalo za učinkovito, saj je delodajalec v večini 
predlogov prisluhnil našim priporočilom. 
Prav tako smo imeli posvet v Alcan Tomosu, kjer z 1.1.2008 postaja lastnik Rotomatika Sp. 
Idrija. Posvet je izzvenel v strokovnem duhu z naše strani, tako da smo delodajalca opozorili, 
da mora upoštevati veljavno delavno zakonodajo. Prav tako smo rešili problem neplačanega 
regresa. 
V Tomsu so začeli deliti odpovedi glede na sklenjeni sporazum. Sindikat budno pazi na potek 
in strokovno ukrepa, ter opozarja delodajalca na nepravilnosti. 
V Mehanu smo prav tako imeli sestanek z vodstvom, vendar uspeha ni mogoče pričakovati, 
saj prokurist družbe apriori zavrača vse pobude, kljub nasvetom svoje stroke. Sindikat bo 
sedaj vse dejavnosti vodil »po predpisih« in bo delodajalca pisno poziva. 
V Cimosu smo imeli pogovor okoli božičnice, ki se je uspešno zaključil. 
V Liv Postojni se direktor kljub njegovi želji po srečanju samemu srečanju izognil z 
obrazložitvijo, da imam nujne opravke. Pričakujemo ponovni sestanek. 
V Ydria Motors je podpisana PKP, ki je stopila v veljavo. Prvi vtisi so pozitivni. 
V Roto Lož se z veliko težavo pogajamo o PKP, saj ji vodstvo ni preveč naklonjeno, želelo bi 
znižati standarde glede na PKP Kovinoplastike. 
V sami Kovinoplastiki Lož so se strasti okoli sistematizacije »delno pomirile«, saj je vodstvo 
končno le prisluhnilo tudi sindikatu. 
V Montalu Komen smo imeli sestanek z vodstvom, ki je izkazalo veliko željo po sodelovanju, 
sedaj pričakujemo še realizacijo. 
Vse podružnice so tudi posredovale pobudo okoli izplačila božičnice ali 13. plače. Nekateri 
odzivi so pozitivni, v večini pa bo potrebno izvesti sestanek ali celo pritisk, da se bo kaj 
premaknilo. 
Prav tako smo v tem mesecu imeli 25. sejo ReO Kraško-notranjske in Obale, katere je bila 
gostitelj družba Tomos. 
V zadnjem  mesecu v letu 2007 pričakujemo predvsem, da bomo v večini družb uspeli 
dogovoriti božičnico in sprejem PKP, kjer potekajo pogajanja. 
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