
 

 

Sind ikat kovinske in  elek troindustri je Sloven ije

Regijska organ izac i ja Dolen jske in  Bele k raj ine

Cvelbarjeva 3, 8000 Novo mesto

Sind ikat kovinske in  elek troindustri je Sloven ije

Regijska organ izac i ja Dolen jske in  Bele k raj ine

Cvelbarjeva 3, 8000 Novo mesto

 

POROČILO  o delu za leto 2010 

 

V letu 2010 smo v ReO SKEI Dolenjske in Bele krajine nadaljevali nedokončane naloge, ki so ostale še 

iz leta 2009. Največ poudarka je bilo na reorganizaciji in preoblikovanju same organiziranosti. Na 

osnovi tega je prišlo tudi do končnega dogovora med OO ZSSS Dolenjske in Bele krajine in ReO SKEI 

Dolenjske in Bele krajine in podpisa o najemu in koriščenju prostorov, ki smo jih do tedaj tudi 

uporabljali. Predvsem je bil cilj temu, da se samo poslovanje in učinkovitost delovanja ReO SKEI DBK 

obvladuje na čim bolj ekonomičen način. S tem smo omejena sredstva, ki jih imamo iz naslova 

članarine našega članstva, bolj ekonomično razporedili pri samem poslovanju. Zaradi tega, smo se 

odločili, da moramo v prihodnosti vpeljati »rezervni sklad«, kateri bo imel funkcijo blaženja 

finančnega potenciala v kriznih obdobjih, kot je bil nedavni. 

Glede nudenja finančnih ugodnosti (krediti pri DH) je bilo potrebno zagotoviti še večjo možnost 

koriščenja le teh, zato smo pri DH (Delavska Hranilnica) deponirali dodatna sredstva, ki omogočajo 

garancijo za še bolj učinkovito nudenje teh storitev. Po dogovoru s OO ZSSS DBK o enkratnih 

finančnih pomočeh z obveznostjo vračila na tem področju ni bilo večjih sprememb. Ta dogovor ostaja 

nespremenjen in tekoče funkcionira naprej. 

Na področju nudenja pravne pomoči smo se odločili, da dogovor med OO ZSSS DBK in ReO SKEI DBK 

na način, ki bi bil primeren za nas ni bil mogoč, zato smo se odločili, da z odvetniško pisarno AHLIN 

sklenemo pogodbo. S tem smo glede tega pridobili večje in kvalitetnejše storitve, ki so se izkazale za 

dobro potezo. V lanskem letu je odvetniška pisarna vložila 12 primerov na delovno in socialno sodišče 

v Ljubljani. Ti primeri so bili prednostno obravnavani in kot taki tudi pozitivno rešeni, razen enega, za 

katerega se je že v začetku predvidevalo, da se ga ne bo dalo rešiti pozitivno, a se je vseeno na 

zahtevo tožečega postopek nadaljeval.  

Poleg tega smo uvedli tudi drugačen način organiziranosti in koriščenja pravne pomoči našim članom. 

V preteklem letu smo se dogovorili za sistem napotnic, s katerimi smo tudi izboljšali nadzor in 

kvaliteto pravnih nasvetov, kateri so za člane sindikata SKEI DBK, brezplačni. Poleg tega je ReO SKEI 

DBK koristil tudi vse možne načine pravnega svetovanja tudi preko SKEI Slovenije. 

V preteklem letu smo na sejah ReO SKEI DBK veliko časa posvetili problematiki v regiji, kjer se je še 

vedno občutila nedavna kriza. Lahko rečemo, da so podjetja v regiji v veliko primerov izšla iz krize 

relativno dobro, pri čemer je treba upoštevati, široko razvejanost dejavnosti in stabilnost podjetji. 

Ugotovili smo, da so podjetja v veliko primerih dobro sodelovala s sindikalnimi podružnicami pri 

omilitvi in pripravljenosti izhoda iz krize. Bile so tudi nekatere izjeme slabe komunikacije med 

sindikatom in delodajalce (lastnikom). Tako smo imeli tudi neljubi dogodek napada na našega 

predstavnika Delovske Enotnosti, ki je bil medijsko zelo odmeven. Organizirali in udeležili  smo se tudi 

nekaj novinarskih konferenc, kjer smo izpostavili problematiko, ki je bila za nas sindikate še posebej 

pomembna.  

ReO SKEI DBK je na svojih sejah vseh predsednikov podružnic bil dovolj aktiven in prizadeven na 

nivoju sodelovanja s OO ZSSS DBK. Same organiziranosti se je lotila tudi OO ZSSS DBK, kjer se jim je 
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lani pridružila tudi OO ZSSS Posavje, v katerem, pa še vedno deluje OO SKEI Posavje. Delovali smo na 

različnih področjih, kjer se je ustvarila potreba po sodelovanju, tako pri organizaciji in izvedbi 

delavskega praznika, kot tudi na področju informiranosti in izobraževanja. 

Na področju drugih interesnih dejavnosti je naša regija bila dobro zastopana na različnih prireditvah, 

tako športnih, kot tudi drugih. Najbolj odmevne so bile letne in zimske športne igre SKEI Slovenije, 

kjer smo bili dobro zastopani, vendar lani ne preveč uspešni, kar bomo popravili v naslednjem letu. 

Organizirali smo tudi 1. Spust po najjužnejši mejni reki »KOUPI«, ki se ga je udeležilo kar nekaj 

vidnejših predstavnikov sindikata SKEI iz cele Slovenije. Upamo in si tudi želimo, da bo na letošnjem 

spustu večja udeležba in, da bo ta spust postal tradicionalen. 
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