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PLAN DELA  2013 

 

 

V letu 2013 nameravamo izvajati aktivnosti v skladu s smernicami programskega 

obdobja  SKEI 2011-2016. 

V ospredju  v letu 2013 so  aktivnosti v izobraževanju naših zaupnikov ter posledično 

članstva na območju Posavja. Stvari smo v sestavi OO DBKP zastavili skupno za vse 

člane območne organizacije saj smo kadrovsko okrepljeni s sekretarjem Marjanom 

Urbančem, ki je v okviru območne organizacije zadolžen kot koordinator za 

izobraževanje. Tako želimo organizirati najmanj dva predavanja v spomladanskem 

času in bo namenjeno predvsem seznanjanjem z novo sprejeto zakonodajo nato 

takoj za vse predsednike in zaupnike glede pridobivanja novega članstva v SKEI, ter 

osnove sindikalizma. Nadaljevati nameravamo tudi z seminarji  o sodelovanju 

delavcev pri upravljanju za člane sveta delavcev ter člane nadzornih svetov družb, 

kar je predvideno v jesenskem terminu.  

Aktivno se bomo udeleževali tudi vseh izobraževanj na nivoju SKEI Slovenije.  

S svojimi člani bomo sodelovali tudi na vseh srečanjih sindikata SKEI Slovenije. Mislimo 

predvsem na športne igre – tako zimske kot letne. Ponovno imamo v dajemo  načrtu 

obuditev tudi že tradicionalna športna srečanja članov oziroma vsaj družabno 

srečanje članov SKEI Posavja, ki nam ga zaradi obilice obveznosti ni uspelo urediti v 

preteklih letih.  

Več dela  bo letos potrebno vložiti  pridobivanju članstva, saj si le tako lahko 

zagotovimo več sredstev za nadaljnje delo. Zavedamo se, da je v zadnjih dveh  letih 

prišlo zaradi krize ter mehkega upokojevanja do občutnega padca članstva na 

območju novo včlanjenih pa ni toliko na enkrat, da bi lahko nadomestili ta izpad. 
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Rezerve je še v firmah, kjer ni organiziranega sindikata vendar gre za urejene firme 

kjer je težko prodreti dodatno oviro pa predstavlja še odpor lastnikov glede sindikata. 

Omenim lahko družbe IHS, Kovis, Handeost, Qtehna, ipd. Rezerva je potreben je 

samo pravilen pristop in potrpežljivost. 

Za članstvo nameravamo izboljšati pogoje za letovanje v počitniških kapacitetah v 

naselju Nerezine ter povečati število nočitev ter s tem zagotoviti več sredstev za dvig 

kakovosti v objektih. To bomo skušali z zgodnejšim začetkom koriščenja objektov ter 

podaljšanjem sezone v lepe jesenske mesece. V ta namen bomo intenzivneje 

ponujali kapacitete med člani ter tudi na trgu, če bo interes. 

 Delo in aktivnosti oziroma časovno razporejenost aktivnosti bomo določali v okviru 

rednih sej IO SKEI Posavja, ki naj bi praviloma potekale enkrat mesečno oziroma po 

potrebi.  

Načrtovane aktivnosti bomo sicer usklajevali z dejanskimi finančnimi zmožnostmi, od 

katerih bo odvisna izpeljava marsikatere aktivnosti. 
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