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POROČILO O DELU ReO SKEI DBK ZA LETO 2011 

 

   V letu 2011 smo v ReO SKEI Dolenjske in Bele krajine nadaljevali  nedokončane naloge, ki so 

ostale še iz leta 2010. Zaradi krize smo v ReO SKEI DBK izgubili kar nekaj članstva, kar je 

posledično vplivalo tudi na finačno sliko Reo. 

  V letu 2011 smo se sestali na 4.  sejah  ReO in 6. Sejah IO,  nadzorni odbor se je sestajal 

kvartalno,  poročilo  o poslovanju v letu 2011 pa bo narejeno v mesecu februarju 2012. 

  Sprejet je bil letni finančni in delovni program ter poročila za leto 2011. Na ReO SKEI DBK 

smo uresničevali vse zadane naloge z strani SKEI. Trudili smo se čim bolj nuditi pomoč 

našemu članstvu v ReO. Prav gotovo je bilo leto 2011 eno najtežjih let za našo ReO tako ,da 

smo poskušali na vseh ravneh biti čim bolj racionalni. 

  Na področju nudenja finančnih ugodnosti (krediti pri DH) je vse potekalo po ustaljeni praksi, 

vendar je bilo kreditov manj kot v preteklem letu, prav tako smo nadaljevali z enkratno 

finančno pomočjo z obveznostjo vračila pri  OO ZSSS DBK. 

 Pri nudenju pravne pomoči smo nadaljevali  z odvetniško pisarno AHLIN po pravilih katere 

smo se dogovorili ob podpisu pogodbe in ta sedaj normalno funkcionira. 

 Na področju naše ReO SKEI DBK smo v podjetju Mehanika kovinski obrat d.o.o. iz Novega 

mesta, na zahtevo zaposlenih organizirali stavko zaradi neizplačanih decembrskih in 

januarskih plač. 

Stavka je trajala en teden, v tem času pa je vodstvo podjetja zagotovilo izplačilo decembrske  

plače, na kar je bila stavka zamrznjena.  Ker se situacija v nadaljevanju ni izboljšala saj 

vodstvo ni zagotovilo sredstev za izplačilo januarske, februarske in marčevske plače je 

vodstvo na sodišče vložilo predlog za stečaj podjetja. 

V mesecu marcu so v ReO SKEI DBK bile izpeljane volitve za predsednika in podpredsednika 

ReO.Za predsednika je bil soglasno izvoljen Zdravko Bahor iz SECOP-a, za podpredsednika pa 

Niko Pižem iz KEKO VARICON. Posredovan je bil tudi sklep o sklicu VI: Kongresa SKEI 

Slovenije. Imenovani so bili delegati za kongres in predlagani člani za funkcije v SKEI 

Slovenije, prav tako je bil potrjen predlog za predsednico SKEI Slovenije Lidijo Jerkič. 

 V začetku aprila je sledil  šok za  Belo  krajino v podjetju Danfoss, kjer so lastniki napovedali 

selitev proizvodnje iz Črnomlja v Zlate Moravce na Slovaško. Po prvih napovedih naj bi brez 

dela ostalo 700 delavcev od 970 zaposlenih. Vodstvo je o svoji nameri najprej obvestilo 
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menedžment, sindikat v podjetju in nato še zaposlene. Sledila  je  spontana zaustavitev dela 

v popoldanski in nočni izmeni. 

12. aprila je bila sklicana izredna seja IO podružnice SKEI Secop, na katero je bila povabljena 

predsednica SKEI Slovenije. Na sami seji je bila sprejeta strategija o nadaljevanju pogajanj o 

ohranitvi čim več delovnih mest in zagotovitvi čim boljše pogoje za odpuščene. Po seji IO 

SKEI Secop je bila sklicana tiskovna konferenca, ki je bila zelo obiskana s  strani medijev. 

  Prav tako pa so v aprilu v sodelovanju z OO ZSSS DBK  potekale priprave na  prvomajske 

prireditve ob prazniku dela.      

  Po prvomajskih praznikih so se nadaljevale aktivnosti  v podjetju SECOP. V sodelovanju 

pravne svetovalke s strani SKEI Barbare Kozina smo pripravili naš predlog za izračun 

odpravnin odpuščenim delavcem, katerega smo posredovali upravi podjetja. Istočasno je IO 

SKEI Secop  upravi podjetja napovedal stavko v kolikor ne bo prišlo do realizacije zahtev 

katere so prejeli. V zahtevi je bilo zahtevano: povišanje osnovnih plač, izplačilo regresa za 

letni dopust in zahteva za dvig osebne stimulacije zaposlenim. Odgovor uprave je bil, da so 

zahteve nerealne a so se pripravljeni pogajati. 

Pogajanja katera so bila za sindikat kar uspešna se nadaljujejo še danes in se bodo 

nadaljevala še kar nekaj časa. 

Skoraj istočasno nas je presenetila vest, da bo do odpuščanj prišlo tudi v podjetju REVOZ. 

Vzrok  za odpuščanje je bil potres na Japonskem, saj jim ni bila zagotovljena nemotena 

dobava sestavnih delov. Tudi v podjetju je prišlo do odpuščanja manjšega števila zaposleni. 

 V tem obdobju smo se trudili, da poskušamo biti čim več časa in v čim večjo pomoč vsem 

podružnicam na območju naše ReO. 

 Po vseh teh razburljiv trenutkih smo našli še nekaj časa za druženje z našemi kolegi 

sindikalisti tako, da smo se udeležili letni iger  SKEI na Koroškem.  Kljub manjšemu številu 

naše ekipe smo lahko zadovoljni z doseženimi rezultati, pikado ženske drugo mesto, drugi 

smo bili v vlečenju vrvi moški, drugi v metu kamna, pa še bi lahko naštevali. 

Tudi na družabnem področju smo bili aktivni, saj smo organizirali drugi spust po reki Kolpi, 

kateri je bil v lepem vremenu lepo obiskan. 

 Sledili so kolektivni dopusti, po dopustu so se začele aktivnosti zaposlovanja v podjetju 

REVOZ, sklicana je bila seja ReO SKEI DBK na kateri smo se dogovorili za člane komisij pri SKEI 

Slovenije. 

 V septembru smo se iz ReO SKEI DBK udeležili konstituivne seje IO SKEI Slovenije, prav tako 

prve seje ROS. V podjetju TRIMO je bil uspešno zaključen dogovor o uskladitvi plač. V ISKRI 
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MIS poslovni enoti Kondezatorji iz Semiča pa smo zaposlenim svetovali o ne podpisu novih 

pogodb o zaposlitvi. 

 V tem času je prišlo tudi do prvih odpuščanj v SECOPU, vendar je bila ta številka manjša kot 

je bilo sprva objavljeno, tudi to je velika zasluga sindikata podjetja in pogajalske skupine. Vsi 

odpuščeni so dobili odpravnine plus dodatke za katere se je dogovorila pogajalska skupina. 

 

Sekretar :                                                                                                          Predsednik: 

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

 

 


