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Poročilo o delu OO SKEI Dolenjske in Bele Krajine za leto 2008 
 
Območna organizacija SKEI Dolenjske in Bele krajine je kot pretekla leta 
izvajala naloge opredeljene v programu dela SKEI Slovenije in sodelovala pri 
izvajanju skupnih programov OO ZSSS Dolenjske in Bele krajine in Zveze 
Svobodnih sindikatov Slovenije. 
 
Območni odbor SKEI Dolenjske in Bele krajine se je v letu 2008 sestal na štirih 
sejah, IO pa na treh. Na sejah je obravnaval stanje in problematiko v 
posameznih podjetjih. Na sejah so bile obravnavane tudi druga aktualna 
vprašanja oz. sprejeti dogovori o izvedbah skupnih akcij( podjetniške KP, 
organizacija splošne opozorilne stavke, itd.). Stalna naloga v vseh SP SKEI na 
Dolenjskem in Beli krajini je pridobivanje novega članstva. 
 
Volitve novega vodstva so bile izvedene v podjetju Revoz, saj podružnica SKEI 
ni več delovala. Prav tako je prišlo do nadomestnih volitev v podružnici Arsed. 
 
Rezultat pridobivanja novih članov je pozitiven in v okviru postavljenih ciljev. 
 
OO SKEI Dolenjske in Bele krajine ni samostojna pravna oseba, finančno 
materialno poslovanje je vodeno preko OO ZSSS Dolenjske in Bele krajine. 
Članarina SKEI je za OO ZSSS zelo pomemben vir prihodkov, razmejevanje 
prihodkov je pregledno, odhodki pa so bistveno manj pregledni, so pa 
solidarnostni. V naslednjem letu pa bo OO SKEI postala samostojna pravna 
oseba. 
 
Tako kot v drugih regijah je svetovna finančna kriza zaznamovala tudi naše 
območje. Najprej so krizo začutili delavci Adrie- Mobil in uprava podjetja je z 
dogovorom sindikata sprejela ukrep prerazporeditev delovnega časa. Kriza se je 
nadaljevala v Revozu, saj so pred časno prekinili pogodbe delavcem za določen 
čas in ukinili pol nočne izmene. V nekaterih podjetjih so se lotili ukrepov kot so 
ne podaljševanje pogodb delavcem za določen čas, ukinjanje pogodb 
agencijskim delavcem in skrajševanje delovnega časa z zniževanjem plač za 
10%.  



V letu 2008 žal nismo bili dovolj aktivni na področju izobraževanja. 
 
Pravno svetovanje in zastopanje članov (pravna pomoč ) je ob zelo dobrem delu 
pravnice Vanje Vizjak zelo pomembno za tiste člane, ki takšno pomoč 
potrebujejo.  
 
V letošnjem letu smo bili domačini zimskih športnih iger SKEI Slovenije. 
Zaradi pomanjkanja snega na našem območju, smo bili prisiljeni igre izpeljati na 
Golteh. Prav tako smo se udeležili letnih iger v Ljubljani. 
 
Zagotavljanje kvalitetnega servisa našemu članstvu je predpogoj za propagiranje 
in promocijo organizacije pri pridobivanju novih članov in temu področju bo 
potrebno tudi še naprej posvečati kar največ pozornosti. 
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