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PLAN DELA AKTIVA SKEI MLADI ETI ZA LETO 2018 

1. Aktiv bo s poudarkom na mladih in med drugimi zaposlenimi promoviral in širil 

sindikalizem. 

2. Mlade kot tudi druge zaposlene bomo osveščali zakaj je sindikalna organiziranost 

pomembna in s tem tudi pridobivali nova članstva v sindikatu. 

3. Iskali bomo ključne razloge, ki ovirajo in otežujejo sindikalno organiziranje in 

včlanjevanje mladih.  

4. Organizirali bomo izobraževanja za člane aktiva in se udeleževali tudi izobraževanj 

organiziranih na višjih nivojih organiziranosti sindikata. 

5. Motivirali bomo člane sindikata, da se vključujejo v izobraževanja, ki jih nudi 

delodajalec. 

6. Nudili bomo pomoč mladim in ostalim članom SKEI, ki opravljajo svoje delo v našem 

podjetju. 

7. Vključevali se bomo v višje ravni organiziranosti sindikata in skušali s predlogi še 

izboljšati delo aktiva. 

8. Aktiv bo skušal v ReO SKEI Zasavje v vseh družbah, ki so sindikalne podružnice 

SKEI, locirati aktivne mlade člane, da se ustanovi ReO SKEI Zasavje aktiv mladi. 

9. Promovirali se bomo v lokalnih medijih. 

10.  Izvedli bomo predstavitve sindikata SKEI v šolah, na stojnicah, v študentskih 

organizacijah in mladinskih centrih. 

11. Aktivno bomo sodelovali v okviru aktivnosti komisije SKEI mladi in s sorodnimi 

organizacijami na republiški in regionalni oziroma lokalni ravni. 

12. Skladno s programom aktivnosti SKEI Slovenije, bomo sodelovali v vseh aktivnostih 

za dosego zastavljenih ciljev, vključno s protesti in stavkami. 

13. Sodelovali bomo na športnih tekmovanjih na vseh nivojih organiziranosti sindikata. 

Poleg naštetih konkretnih nalog, bo aktiv izvajal tudi druge naloge, opredeljene v sklepih 

višjih nivojih organiziranosti sindikata, ki se vnaprej ne morejo predvideti. 
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