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V teh dveh mesecih je bilo v naši regijski organizaciji precej »dinamično«. Kljub 

zagotovilom, da se bo stanje v Alukomen d.d. izboljšalo se je iz dneva v dan slabšalo, zato so 

bili delavci prisiljeni predlagati stečaj, ki pa je v primerjavi z podobnimi primeri po državi bil 

izveden hitro in brez nepotrebnega zavlačevanja. V podjetju Alukomen Holding pa še vedno 

kljub nasprotovanju ReO izplačujejo minimalno plačo, prispevki se ne plačujejo,… tako da so 

sedaj delavci v težkem položaju. V vseh podjetjih so tudi uskladili plače z septembrom in 

izplačali regres. Regres še ni bil izplačan v Alukomen Holding in Liv Kolesa, kjer pa je v 

ozadju dogovor z zaposlenimi. Prav tako smo se za določeno obdobje dogovorili za izplačila v 

Liv Kolesih v višini minimalne plače, ki pa bo kasneje poračunana. Velik napredek smo 

dosegli v Lami Dekani, kjet smo dvignili vse plače in podpisali dogovor, ki ima veljavnost 

PKP do sklenitve, ki je predvidena v letu 2014. V Koper se je vrnila nazaj proizvodnja 

motorjev in zato je bila ustanovljena nova družba Tomos dvokolesa, kjer smo prenesli večino 

zaposlenih. Precej turbulentno stanje je v Cimosu, kjer se zelo pogosto menjajo člani uprave 

in odgovorni za stike z sindikatom, zato nam je otežena komunikacija. Prav tako je stanje v 

Liv Kolektorju slabše, saj prihaja do odpuščanj manjšega števila zaposlenih, kar povzroča 

nezadovoljstvo in strah med zaposlenimi. V Yidra Motors smo uspeli podpisati novo PKP, ki 

prinaša delavcem precej novih »bonitet«, ki jih BKP ne določa. V Kovinoplastiki Lož je 

sindikat sklenil dogovor o delovanju sindikata v podjetju z delodajalcem, vendar je še vedno 

»pat pozicija« okoli PKP. Upamo, da bo čim prej sprejeta in da bo to uvidel tudi delodajalec, 

da je to dobro tudi zanj. Prav tako se z težavami srečuje sama Hidria, kjer čakamo na 

odločitev in nadaljevanje pogajanj okoli izplačil ob koncu leta. Na splošno je v naši regiji 

situacija v samih podjetjih slabša na račun nelikvidnosti in slabših poslovnih odločitev, ki pa 

imajo za posledico visoka pričakovanja delavcev in članov do sindikata. V tem obdobju smo 

imeli več članskih zborov v podjetjih, gostili smo sejo IO SKEI Slovenije v Senožečah in 

imeli sejo ReO KNO v povezavi z odločitvijo okoli brezplačne pravne pomoči in sklenitve 

pogodbe z odvetnikom, ter povezovanja z ReO Idrija. V zadnjima dvema mesecema v tem 

letu pričakujemo še poslabšanje situacije v gospodarstvu  naše regije, zato se aktivno 

pripravljamo na predvidene situacije. V ta namen bomo imeli sestanke in zbore članstva, kjer 

bomo seznanjali in osveščali ljudi o njihovih pravicah in dolžnostih, ter o stanju v podjetju. 

Tak projekt že izvajamo preko interne spletne strani v Cimos Koper, ki se je pokazala za zelo 

učinkovito. 
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