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NAČRT DELA 

ReO Skei Posavja v letu 2017 

 

V letu 2017 bo ReO Skei Posavja izvajala aktivnosti v skladu s smernicami 

programskega obdobja SKEI 2016-2021. 

Prioritetna naloga v letu 2017 bo kot vsa leta do sedaj, usmerjena v aktivnostih 

povečanja članstva. Zavedamo se, da v letih, ki prihajajo  velik del članstva 

odhaja v pokoj zato je več kot nuja zagotoviti  stabilnost v številu članov. Kljub 

zaznanemu stabiliziranju poslovanja družb in rahlemu povečanju 

zaposlovanja, tega ni bilo zaznati med novim včlanjevanjem. V obstoječih 

podružnicah je, glede na število zaposlenih, še kar nekaj rezerv.  Potrebno bo 

vložiti še več napora za predstavitev našega dela in informiranje ter jim 

približati naše delo in predstaviti pomen združevanja v sindikatu.  

Nuditi vso pomoč aktivu Skei mladi, ki se z novim predsednikom, ponovno 

vzpostavlja kot aktiven znotraj Skei in tako predstaviti pomen Skei in članstva 

ter tako  pridobiti novo članstvo za naprej. 

Truditi se, da tudi po zaključku zaposlitve dosedanji člani preko Aktiva Skei 

seniorji ostanejo aktivni v naši organizaciji. 

Tudi letos bomo veliko časa in truda vložili v izobraževanje naših zaupnikov.  

Preko ZSSS OO DBKP smo vključeni v projekt »dvig kompetenc zaposlenih« ,kjer 

lahko člani brezplačno pridobijo dodatna znanja s področja računalništva, 

znanja tujih jezikov ipd. Ob teh volitvah je zaznati trend sprememb v organih 

sindikalnih podružnic, saj se je pojavilo kar precej novih obrazov, ki so željni 

novih znanj s področja sindikalnega dela. Nadaljevali bomo tudi s seminarji o 

sodelovanju delavcev pri upravljanju. V to bomo vključili člane oziroma 

bodoče člane sveta delavcev ter člane v nadzornih in upravnih odborih 

družb. 

Aktivno se bomo udeleževali tudi vseh izobraževanj na različnih nivojih SKEI 

Slovenije. 

Sodelovali bomo tudi na letnih in zimskih športnih srečanjih sindikata SKEI 

Slovenije. Že nekaj let skušamo pripraviti, nekoč že tradicionalna srečanja 

članov SKEI Posavja, kar pa nam,  zaradi obilice aktivnosti in obveznosti, pa 

tudi zaradi omejitev na finančnem področju, še  ni uspelo.  
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Izboljševali bomo pogoje za letovanje članov v naših počitniških objektih v 

naselju Bučanje v Nerezinah. Predvsem želimo napolniti kapacitete v  izven 

sezonskih terminih, tako kot lani.  Intenzivneje bomo ponujali kapacitete tako 

med člani, kakor tudi na prostem trgu. 

Aktivnosti bomo načrtovali v okviru rednih sej ReO Skei Posavja, ki naj bi 

potekale praviloma enkrat mesečno oziroma po potrebi. 

Vse načrtovane aktivnosti in naloge bomo usklajevali v skladu z dejanskimi 

finančnimi možnostmi. 

 

Krško, januar 2017 

 

                                                                                        Sekretar ReO Skei Posavja 

                                                                                                       Igor Iljaš 


