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V tema dvema mesecema je prišlo v naši regiji do »tektonskih premikov » v povezavami z 

stanjem v posameznih podružnicah. Kot smo pričakovali se je situacija močno spremenila, 

tako da smo bili prisiljeni »dobro« zavihati rokave, da še uspemo slediti tokom dogodkov. 

Zelo intenzivna so bila pogajanja v tema dvema mesecema okoli Korporacijske kolektivne 

pogodbe Hidrie, ki so bila tudi uspešno zaključena in zajemajo zelo dobro ureditev za vse 

zaposlene v sistemu Hidria. V tem primeru se je izrazito pokazalo zelo dobro sodelovanje in 

koordinacija med vsemi sindikati, tako znotraj SKEI-ja kot z drugimi, zato je rezultat več 

mesečnih pogajanj uspešen s strani delojemalcev. V Kovinoplastiki se nadaljujejo enostranske 

poteze delodajalca, na katere pa seveda sindikat ne svet delavcev ne pristajajo, zato je prišlo 

do »ohladitve« odnosov. Prav tako se nadaljuje z postopkom odpuščanj in zniževanjem plač. 

V Liv Kolektorju Postojna smo dobili napoved, da bo spreminjal sistematizacijo in 

organizacijo, vendar je do sedaj ostalo samo na napovedi. Kot strela z jasnega pa nas je 

presenetila odločitev lastnika, kljub podpisani KKP, da bo likvidiral podjetje Tomos 

motoindustrijo njeno proizvodnjo pa preselil, kljub temu, da za to dejanje nima nobene 

ekonomske osnove (naročila, prodaja,…). Tako končuje še eno podjetje, ki ima tradicijo, 

znanje, izkušnje, patent,izdelek z visoko dodano vrednostjo,…ne glede na to, da dnevno 

poslušamo s strani države drugačno usmeritev. V Lami Dekani smo po tragičnem dogodku, 

smrti vodje pogajalske skupine delodajalcev se sestali z pravnico in se dogovorili o 

nadaljevanju pogajanj, ki naj bi se pričela najkasneje v mesecu januarju 2013. Kjub težavam v 

preteklosti Alukomen Holding in Alukomen d.d. še vedno nadaljujete z delom in počasi 

pridobivata naročila, delavci pa prejemajo plače. Prav tako smo se dogovorili v podjetju 

Alukomen Holding o višini razlike neizplačanih plač, ter zahtevali da se sklene dogovor o 

dinamiki poravnave. V Cimos Koper so se lastniki odločili o odprodaji dela podjetja in o 

dokapitalizaciji, vendar je potrebno o tem počakati do konca leta, da bomo videli kaj se bo 

dogodili, Sicer pa je v vseh aktivnostih zelo aktivno sodeloval sindikat v povezavi z vodstvom 

SKEI – ja. Glede na same dogodke smo bili zelo aktivni pri medijskem obveščanju, 

sodelovanju v oddajah o problematiki in nastajanju oddaj, ki so prikazovale problematiko v 

Cimosu, Tomosu, Kovinoplastiki,… 

Naša dejavnost pa je bila usmerjena tudi v izobraževanje naših zaupnikov, zato smo v 

sodelovanju z Štajersko, Pomursko in ljubljansko regijo imeli zelo uspešno izobraževanje na 

Treh Kraljih pri Slovenski Bistrici, ki se ga je udeležilo veliko število zaupnikov. Prav tako 

smo zelo aktivno sodelovali v vseh organih znotraj SKEI Slovenije, se srečali z svojimi kolegi 

iz Hrvaške,…. 

Glede na stanje, tako v državi, panogi in na koncu sami regiji, pričakujemo do konca leta 

»vroče« mesece.  V mesecu novembru bomo imeli na obisku predsednico SKEI Slovenije, ki 

se bo srečala v Cimosu in Kovinoplastiki Lož z članstvom. Prav tako pripravljamo vse vrste 

informacij do članstva v povezavi z napovedanimi protesti v novembru v Ljubljani. 

Organizirali bomo zbore članstva, ter jih seznanili z zahtevami do delodajalcev, ter vzroke 

odpovedi stavke, na katerih bo prisoten sekretar.  
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