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Poročilo o delu ReO SKEI DBK za leto 2009 

 

V letu 2009 smo uspeli s preoblikovanjem Območne organizacije SKEI Dolenjske in Bele 

krajine v regijsko organizacijo SKEI Dolenjske in Bele krajine, s ciljem kvalitetnejšega 

servisiranja naših članov, ter boljše organiziranosti v sami organizaciji, nas je vodilo za ta 

nujen korak. Prav tako smo sledili sklepom IO SKEI Slovenije, s tem smo postali samostojni 

pravni subjekt in nismo več združeni v Območno organizacijo ZSSS Dolenjske in Bele krajine. 

Že na samem vstopu v leto 2009, smo se soočili z velikimi težavami v podjetjih, kjer je 

prisotno delovanje našega sindikata. Zaradi splošne gospodarske krize so bili potrebni 

dogovori med sindikatom in delodajalci o neljubih ukrepih, kot so odpuščanja ( zaposlenih za 

določen čas, predčasne upokojitve, razne prerazporeditve delovnega časa, zmanjševanje 

delovne obveznosti iz 40 ur tedensko na 36 ali celo na 32 urni tedenski delovnik in 

posledično zniževanje plač). Tej situaciji smo posvetili večino časa. 

V tej krizi so bila podjetja na našem območju različno prizadeta in je bilo zato potrebno v 

nekaterih podjetjih izpeljati aktivnosti, ki so vodila v različne rešitve, včasih tudi neprimerne, 

kot so podpisovanje 30 dni neplačanega dopusta, neupoštevanje zakonskih določil krajšega 

delovnega časa, zaradi česar so se nekateri delodajalci znašli na črni listi SKEI Slovenije in so 

bili objavljeni na spletu. 

Regijska organizacija SKEI Dolenjske in Bele krajine je za svoje članstvo organizirala tudi 

tekmovanja v športnih disciplinah na nivoju SKEI Slovenije. Prav tako smo se udeležili že 

tradicionalnega športnega ribolova. Na teh tekmovanjih so naši člani dosegli nekaj zelo 

dobrih rezultatov in se postavili ob bok najboljših. Prav tako smo se udeležili tradicionalnega 

pohoda na Triglav. 

Udeležili smo se tudi vseh odmevnih protestov, ki so bili pri nas, kjer smo s svojo prisotnostjo 

in številčnostjo pokazali zagretost v sindikalnem boju. 

Preko OO ZSSS DBK smo se udeležili tudi dveh delavnic in seminarja, ki so bili organizirani 

tudi za naše člane. 
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Izpeljali smo tradicionalno srečanje ob največjem delavskem prazniku 1. Maju kresovanje na 

Smuku in prvo majsko srečanje na Debencu. 

Ob zaključku še nekaj besed o naši reorganizaciji. Ta je bila izpeljana izključno zaradi boljše 

organiziranosti na Dolenjskem in Beli krajini. Pri tem smo največ poudarka namenili boljši 

informiranosti in organiziranosti našega članstva. 

Ob upokojitvi naše pravne zastopnice smo bili soočeni z kadrovskimi spremembami, ki smo 

jih morali rešiti. Zadnjega pol leta nam je  pravno svetovanje po dogovoru zagotavljala 

pravnica pri Območni organizaciji ZSSS Dolenjske in Bele krajine. Ob koncu leta pa smo 

sklenili dogovor z zunanjem izvajalcem. 

 

Sekretar:                                                                                                           Predsednik: 

Dušan Velše l.r.                                                                                               Peter Murn l.r.  

 

 

 

 

 


