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V juniju so po podjetjih v regiji potekala pogajanja za izplačilo višjega regresa za 

letni dopust, kot pa ga določa kolektivna pogodba dejavnosti. Udeležili smo se 

seje IO SKEI Slovenije. Prav tako je bila v juniju sklicana seja ReO SKEI Dolenjske 

in Bele krajine. 

V regiji Dolenjske in Bele krajine so v juliju in avgustu bili v podjetjih kolektivni 

dopusti. 

V začetku julija je ReO SKEI DBK v sodelovanju z SKEI Slovenije ob reki Kolpi 

organizirala srečanje sekretarjev in predsednikov ReO »Pozdrav poletju« 

izpeljan pa je bil tradicionalni raft po reki Kolpi. Vreme nam ni bilo najbolj 

naklonjeno, vendar je spust vseeno uspel. 

V juliju so se nadaljevala pogajanja o delitveni bilanci premoženja z OO ZSSS in 

DBK ter Posavja. Na to temo je bil tudi sklican sestanek s predsednikom ZSSS 

Dušanom Semoličem. Predsednika smo seznanili s situacijo, vendar vidnejših 

rezultatov na tem sestanku ni bilo sprejetih. 

Sprejet je bil dogovor med ReO SKEI DBK in OO ZSSS o novih najemnih pogojih 

za pisarno v Novem mestu in Črnomlju. 

V začetku septembra je bila sklicana seja ReO SKEI DBK, na kateri so bili 

predsedniki sindikalnih podružnic SKEI seznanjeni s sklepom IO SKEI Slovenije o 

enodnevni opozorilni stavki. Zaradi neuspešnih pogajanj je bila stavka 

preklicana. 

V mesecu oktobru smo obiskali podjetje Adria - Mobil, Trimo in Iskra sistemi PE 

kondenzatorji z namenom organiziranja članskih sestankov SKEI po omenjenih 

podjetjih, na katerih bo prisotna predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič. 

                                                                                              Sekretar ReO SKEI DBK 

                                                                                                       Dušan Velše 
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