
POROČILO O DELU V REGISKI ORGANIZACIJI KRAŠKO-NOTRANJSKE IN 
OBALE V MESECIH OKTOBER - NOVEMBER 2009 
 
 
Na našem področju se je v tem obdobju kot v večini Slovenije marsikaj dogajalo na področju 
sindikalnega delovanja. Masovno smo bili udeleženi v splošni stavki v kovinski industriji, ki 
jo je organizirala centrala 13. novembra. Udeležba, kljub velikim pritiskom na zaposlene 
(Lama Dekani, Hidria Rotomatika, Kovinoplastika) je bila masovna. Velika zasluga za zelo 
dobro organizacijo je bila na sindikalnih zaupnikih, ki so delo zelo dobro izpeljali. Na celotni 
regiji je bila udeležba nad pričakovanji, saj so v vseh podjetjih, ki jih pokrivamo sodelovali na 
dogovorjen način ali kakšen drug način (solidarnostno, zbori večkrat na dan). Prav tako smo 
masovno sodelovali na delavskih demonstracijah v Ljubljani v organizaciji ZSSS. 
 
V sami regiji so vse te aktivnosti imele pozitivne premike v miselnosti delodajalcev, ki so le 
nekako pristali na pogajanja (Tomos, Hidria Rotomatika, Liv Hidravlika in kolesa...). Sama 
stavka pa je imela tudi zelo negativne posledice, celo povračilne ukrepa. Tako je odpovedana 
(nepodaljšana) PKP v Kovinoplastiki, odpovedan dogovor in celo vročena odpoved pogodba 
o zaposlitvi predsednici, ki je hkrati tudi predsednica regije. Kasneje so bili poslani na čakanje 
tudi sindikalni zaupniki, zato je podružnica, SKEI Slovenije in Regijska organizacija odločno 
odreagirala, kar je imelo za posledico sestanek z vodstvom podjetja. V tem trenutku izid še ni 
znan. Prav tako smo z strokovno pomočjo SKEI Slovenije uspeli ohraniti 212 delovnih mest v 
Liv Hidravlika in kolesa, saj je delodajalec po intenzivnih in na trenutke tudi »vročih« 
pogovorih med vodstvom in sindikatoma preklical likvidacijski postopek. Večje težave, kljub 
stavki so še vedno v Lami Dekani, ki so pod močnim pritiskom z naše strani le izplačali 
dodatke tistim, ki imajo najnižje plače. Kljub temu nismo zadovoljni z odzivom vodstva o 
ureditvi razmer.  
 
Vse delodajalce smo tudi pozvali na izplačilo božičnice in kod kaže so odzivi glede na 
gospodarsko situacijo spodbudni. Prav tako so se premaknila pogajanja v Hidria Rotomatika, 
kjer so napovedana za mesec december. V decembru tudi planiramo zadnjo sejo regije, kjer 
bomo pregledali preteklo delovanje in se dogovorili za delovanje v letu 2010. Zelo aktivni 
smo bili tudi v športnih dejavnostih, saj se je naša ekipa udeležila DP SKEI v ribolovu.  
 
Organizirali in sodelovali smo na tiskovnih konferencah, na okroglih mizah, ki so jih 
organizirali v Študentski organizaciji in nevladnih organizacijah in se redno pojavljali v 
tiskanih medijih z svojimi pogledi in predlogi. V prihodnjem mesecu nameravamo okrepiti 
predvsem delo v povezavi z pogajanji, ki so že pričeta in pobudami okoli izplačil božičnic v 
podjetjih, kjer je to ekonomsko upravičeno. 
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