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Poročilo o delu OO SKEI za leto 2007 
 
 
Delo območne organizacije SKEI Dolenjske in Bele krajine je bilo v začetku leta podrejeno 
aktivnostim v posameznih podružnicah, v katerih še niso bile opravljene volitve. Tako so bile 
izpeljane volitve še v Iskri, Arsedu in Livar PE Črnomelj. 
 
V preteklem letu je bila vrsta aktivnosti na področju pridobivanja novih članov. Območni 
organizaciji je bil predstavljen projekt pridobivanja novega članstva s strani SKEI Slovenije. 
Omenjeni projekt je bil predstavljen v vseh sindikalnih podružnicah. V Območni organizaciji 
smo z rezultati zadovoljni. Smo pa nezadovoljni z rezultatih v Revozu, saj je bilo 
opravljenega dosti dela, vendar rezultati niso takšni, kot bi morali biti. Projekt pridobivanja 
novega članstva in izvolitev organov v podjetju Revoz je prioritetna naloga OO SKEI v letu 
2008. 
 
Naslednje pomembnejše aktivnosti so bile na področju plač. Usklajevanje plač s KPD. Težave 
so se pojavljale v vseh panogah. V Adriji Mobil in Iskri kondenzatorji je bila podana pobuda 
za pogajanja o novih podjetniških pogodbah. V Adrija Mobil so se pogajanja uspešno končala 
in nova pogodba je bila podpisana v mesecu juliju, v Iskri pa je prišlo do zastoja pri 
pogajanjih , vendar naj bi se pogajanja nadaljevala. 
 
Območna organizacija SKEI je obravnavala tudi kongresne dokumente ZSSS. 
 
Aktivnosti kot so protestni shodi, smo večina teh dejavnosti vodili enotno v ZSSS. 
 
Pravno pomoč članom SKEI je nudila Območna organizacija ZSSS Dolenjske in Bele krajine. 
Večino primerov je bilo rešenih še v pogovorih z delodajalci, razen primer iz Livarne PE 
Črnomelj, kateri se je prenesel na sodišče, vendar ni  bil rešen v prid našega člana. 
 
Za člane SKEI v regiji so se izvajali tudi programi ugodnosti kot so: denarna pomoč z 
obročnim vračilom iz sklada OO ZSSS, zavarovanja kreditov pri DH in ostale ugodnosti. 
 
V preteklem letu je bilo izvedeno izobraževanje za predsednike podružnic in blagajnike o 
zaključnem računu in spremembe zakona o delovnih razmerjih. 
 
Območna organizacija SKEI Dolenjske in Bele krajine se je v preteklem letu udeležila 
zimskih in letnih športnih iger SKEI. 
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