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V tema dvema mesecema smo v naši regiji imeli več stavk. Posebej odmevna in medisko 

pokrita je bila v Alukomen Oprema, kjer smo zaustavili stroje in so se stavke udeležili vsi 

zaposleni. V nekaterih podjetjih smo v pogajanjih izpostavili svoje zahteve in celo zagrozili z 

stavko, pa so se razmere nemudoma popravile. 

 

Opaža se velika zaskrbljenost s strani delodajalcev, ki jih »mori« kreditni krč in zapleteni 

postopiki, ki se kasneje izražajo v pritiskih na zniževanje standardov zaposlenih. Še vedno 

imamo podjetja, kjer vodilni ne razumejo, da je potrebno regres izplačati do konca junija, ne 

vedo, da je potrebno usklajevanje vseh plač, ne razumejo sistematizacij v svojih podjetjih,.. 

Glede na vsa dejstva smo uspeli v večini podjetjih z uskladitvijo plač za 3 %, kar je minimalni 

standard. Prav tako smo bili uspešni z sklepanjem PKP. Ponovno se je kljub dogovoru 

zataknilo v Lami Dekani, kjer delodajalec ne razume, da je dolžan se pogajati z zaposlenimi, 

dvigniti vse plače in celo ne razume svoje sistematizacije, oziroma razvrstitve na delovna 

mesta, kar posredno pomeni, da mora tudi dvigovati vse plače. Veliko bolj uspešni smo bili v 

dogovarjanju podobnega načina v Cimos Koper, Aluminj Opremi in Montalu, kjer smo kljub 

težavam uskladili novo tarifno prilogo, kot tudi v Liv Hidravliki in Kolesih, kjer smo sklenili 

novo tarifno prilogo z zahtevanim dvigom. Težave v Kovinoplastiki Lož se počasi, vendar 

pod budnim očesom sindikata in sveta delavcev rešujejo. V omenjenem podjetju smo dobili 

odločbo inšpektorata za delo v povezavi z neizplačilom regresa, ki je malodane čudna, kar 

izkazuje »zbegano« stanje v državi in nepoznavanje KPD. 

 

Posebno pozornost smo posvetili osveščanju in obveščanju svojih članov v sindikalnih 

podružnicah SKEI. Glede na to bomo organizirali tri dnevno izobraževanje za zaupnike. Prav 

tako bomo uvedli obvezno točko »izobraževanje« na vsaki seji regijske organizacije. 

 

Naši predstavniki v raznih organih SKEI Slovenije in njenih komisajah so bili v tem obdobju 

tudi zelo aktivni in se udeleževali konstitutivnih sej posameznih komisij, mednarodnih 

izobraževanj in sej izvršnega odbora. 

 

Do konca leta nameravamo poleg izobraževanja za zaupnike imeti še  sejo regijskega odbora 

in nadzornega odbora regije, kjer se bo pregledalo poslovanje zadnjih deset mesecev. 

 

 

         Zapisal: Ristič Sašo - sekretar 


