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P R O G R A M    D E L A 

 
REO SKEI ZA ZASAVJE ZA LETO 2013 

 

 
 

Program dela Regijske organizacije za Zasavje za leto 2013 temelji in izhaja iz 

programskih usmeritev SKEI Slovenije. Poskuša upoštevati pričakovanja in 

dejanske potrebe članstva, sindikalnih zaupnikov in sindikalnih podružnic.  

S programom dela izpostavljamo tiste naloge in aktivnosti, ki izhajajo iz 

dokumentov, aktov in aktualnih sklepov organov SKEI Slovenije ter so odraz 

časa in okolja v katerem delujemo. 

 

S programom dela si zastavljamo cilje in naloge, za katere upravičeno menimo, 

da so uresničljivi. Program dela regijske organizacije za leto 2013 sicer izhaja iz 

kontinuitete dela preteklih let, ob tem pa se ne odreka iskanju novih oblik in 

metod dela, ki lahko pomenijo boljše in uspešnejše delo naše sindikalne 

organizacije. 

 

Delo organov in najodgovornejših v regijski organizaciji, kakor tudi vseh 

sindikalnih zaupnikov SKEI v regiji bo usmerjeno v udejanjanje poslanstva 

SKEI, ki ga povzema geslo VI. kongresa »Graditi človeško sedanjost za 

konkurenčno prihodnost«.   

 

Naša temeljna skupna naloga je poskrbeti za boljši ekonomsko-socialni položaj 

zaposlenih, varstvo njihovih pravic in interesov, ki izhajajo iz njihovega dela, 

humanizacijo  in izboljševanju pogojev dela ter ohranjanje človeškega 

dostojanstva kot ga povzema 23. člen Splošne deklaracije človekovih pravic. 

 

 

 

 

 

Da bi v največji možni meri realizirali prej navedene cilje bomo : 
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1. Zagotovili pogoje  za strokovno in  učinkovito delo vseh sindikalnih 

zaupnikov v temeljnih sredinah.  

 

To bomo dosegli tako, da bomo nadaljevali s sistematičnim strokovnim 

usposabljanjem sindikalnih zaupnikov, pri njihovem vsakdanjem delu pa 

zagotavljali strokovno pomoč vodstva regijske organizacije in pravne 

službe. 

V letu 2013 bomo  organizirali in izvedli vsaj tri izobraževalne seminarje 

za vse člane izvršnih odborov sindikalnih podružnic v regiji. 

Glede na že uveljavljene spremembe pokojninske in delovnopravne 

zakonodaje bo najkasneje do konca maja 2013 kot prvo izvedeno 

izobraževanje oz. usposabljanje na omenjeno temo. 

Teme nadaljnjih seminarjev bomo določili naknadno, glede na aktualnost 

posameznih tem ter potrebe in  želje sindikalnih zaupnikov.  

V teku leta bomo izvedli tudi eno strokovno ekskurzijo. 

 

2. Zagotovili bomo, da bodo vsi predsedniki SP prejemali vsa relevantna 

strokovna gradiva oziroma informacije, ki so nujno potrebna za 

učinkovito delo sindikalnih zaupnikov v podjetjih. Razvijali bomo 

medsebojno informiranje ter zagotovili, da bo članstvo v sindikalnih 

podružnicah sprotno in celovito seznanjeno z vsemi aktivnostmi, ki jih 

izvajajo sindikalne organizacije znotraj SKEI Slovenije. 

O najpomembnejših aktivnostih SKEI Slovenije in nekorektnem odnosu 

delodajalcev do zaposlenih v lokalnem okolju bomo po potrebi seznanjali 

medije. 

 

3. Vodstvo regijske organizacije in vsi sindikalni zaupniki bomo aktivno 

sodelovali v vseh aktivnostih, ki jih bo za dosego skupnih ciljev 

organiziral oz. vodil SKEI Slovenije. 

 

4. Seje regijskega odbora bomo sklicevali glede na aktualna dogajanja, 

zagotovo pa vsaj eno v posameznem kvartalu. Na sejah bo posebna 

pozornost namenjena obravnavi aktualnih razmer v posameznih podjetjih 

ter aktivnostim v zvezi s pridobivanjem novega članstva. 

 

5. V letu 2013 bomo ustanovili vsaj eno novo sindikalno podružnico. Vsak 

od sindikalnih zaupnikov v regiji bo v letošnjem letu včlanil vsaj dva nova 

člana. 

Do konca leta bomo v aktiv SKEI seniorji vključili najmanj 5 novih 

članov. 

Več pozornosti bomo namenili včlanjevanju mladih - tako tistih, ki so že 

zaposleni - kot tudi študentom, dijakom, brezposelnim. 
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6. Članom iz vseh sindikalnih podružnic bo dana možnost udeležbe na vseh 

športnih tekmovanjih, ki jih organizira SKEI Slovenije. Sindikalni 

zaupniki  bodo vabljeni na vse športne in družabne prireditve, ki jih bo 

organizirala regijska organizacija oziroma posamezna sindikalna 

podružnica. 

Konec avgusta 2013 bo ReO za Zasavje organizirala in izvedla 6. Ribiško 

tekmovanje SKEI Slovenije (Memorial Franca Trbuca). 

 

7. Izvajali bomo program letovanja v Termah Olimje. Zagotovili bomo 

cenovno ugoden oddih našim članom, proste kapacitete pa ponudili tudi 

članom SKEI iz drugih regij. 

 

8. V letu 2013 bomo izpeljali potrebne aktivnosti v zvezi s pridobitvijo 

lastninske pravice nad poslovnimi prostori, ki jih ima v uporabi ReO za 

Zasavje. 

 

9. S sprejetim Finančnim načrtom za leto 2013 bo regijska organizacija 

zagotovila sredstva za izvedbo tega programa dela. V primeru večjih 

negativnih odstopanj na prihodkovni strani bodo predlagani ukrepi in  

rebalans finančnega načrta, ki bo omogočal izvedbo najpomembnejših 

nalog in aktivnosti regijske organizacije. 

 

 

Prepričani smo, da nam bo s skupnimi napori uspelo zastavljen program dela za 

leto 2013, uresničiti.  

 

 

 

                                                                                      Sekretar 

                                                                                   Cvar Ljubo     


