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Poročilo o delu ReO SKEI Dolenjske in Bele krajine za leto 2012 
 

Regijska organizacija Dolenjske in Bele krajine je kot pretekla leta  izvajala 

naloge opredeljene v programu dela SKEI Slovenije. Regijska organizacija 

SKEI Dolenjske in Bele krajine se je v preteklem letu 2012sestala na štirih 

sejah, IO pa na treh. Na sejah se je obravnavalo stanje in problematika v 

posameznih podjetjih, kakor tudi druga aktualna vprašanja oz. sprejeti dogovori 

o izvedbah skupnih akcij (podjetniške KP, organizacija splošne opozorilne 

stavke, itd.). 

Recesija je še vedno velik problem v naši regiji, saj so v Revozu bili prisiljeni 

ukiniti nočno izmeno, posledično pa so se morali prilagoditi razmeram v Revozu 

tudi ostala podjetja, katera so vezana na njihovo proizvodnjo. 

Pravno svetovanje imamo pogodbeno sklenjeno z zunanjim izvajalcem. Naredili 

smo analizo pravnih storitev skozi celo leto 2011 in rezultat nam je pokazal 

stanje na tem področju. Pavšal je bil za storjena svetovanja previsok, zato smo 

se odločili, da pogodbo z zunanjim izvajalcem prekinemo oz. stroške svetovanja 

znižamo. Z odvetnico Ahlin je bil sklenjen nov dogovor. Prav tako smo se 

posluževali odvetniških storitev naše pravne svetovalke Barbare. 

Prednostna naloga ReO SKEI DBK je bila premoženjska ureditev z OO ZSSS 

DBKP. Do sporazuma še ni prišlo, smo pa sprejeli nova aneksa o najemu 

pisarne v Črnomlju in Novem mestu. Na to temo je bil sklican tudi sestanek pri 

predsedniku ZSSS Dušanu Semoliču, vendar se do danes v tej smeri še ni 

naredil premik. 

Na področju nudenja finančnih ugodnosti pri DH je vse potekalo po ustaljeni 

praksi, vendar v manjšem obsegu kot prejšnja leta. Z OO ZSSS DBKP imamo 

sklenjen dogovor o nudenju finančne pomoči z obveznostjo vračila in zadeva 

dobro poteka. 

Na področju drugih interesnih dejavnosti je naša regija bila udeležena na 

različnih prireditvah, tako športnih kot tudi drugih.  OO ZSSS DBKP niso bili 

več zainteresirani, da bi skupaj organizirali kresovanje na Smuku, sami pa nismo 

bili sposobni finančno izpeljat prireditev tako, da je kresovanje odpadlo. Vseeno 

pa je delegacija ReO na predvečer kresovanja položila venec k spomeniku 

Alojziju Benčiču. 



 

 

Regijska organizacija SKEI Dolenjske in Bele krajine se je udeležila zimskih in 

letnih športnih iger SKEI Slovenije.  Z  SKEI Slovenije smo organizirali ob reki 

Kolpi družabno srečanje pozdrav poletju in se udeležili tretjega rafta po Kolpi. 

 

Sekretar:                                                                                     Predsednik: 

Dušan Velše l.r.                                                                       Zdravko Bahor l.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


