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Regijska organizacija Zasavje                                                  Izlake, 12.1.2012 
 
 
 

Program dela  

za ReO SKEI za Zasavje leto 2012 

 
 
Skladno z usmeritvami SKEI in programom dela sprejetim na VI. kongresu SKEI, bo 

ReO SKEI za Zasavje v letu 2012 skušala v čim večji meri izpolniti sprejet program 

dela, ki so ga člani ReO sprejeli na 4. redni seji, dne 17.1.2012. 

Zavedamo se, da si moramo postavljati cilje, ki so dosegljivi in merljivi, ne smemo pa 

zaspati na lovorikah preteklih let. Situacija v državi in v podjetjih se hitro spreminja, 

načini in oblike zaposlovanja so novi, drugačni in ravno zato moramo tudi sindikalni 

zaupniki ubirati nove poti in inovativne pristope. Le tako bomo obdržali ugled, ki ga 

uživamo pri naših članih in tudi v lokalnem okolju. 

 

Regijski odbor in ostali aktivni sindikalni zaupniki v ReO za Zasavje bomo v letu 

2010: 

 

1. Kot prva in največja naloga ostaja naše poslanstvo, ki smo ga na kongresu 

zapisali pod geslom, da moramo graditi človeško sedanjost za konkurenčno 

prihodnost. Sindikalni zaupniki v podjetjih bomo s strokovno pomočjo 

sekretarja in ostalih služb zavzeto in vestno branili pridobljene pravice naših 

članov (varstvo pravic delavcev – članov). Kljub temu, da pred nami niso 

rožnati časi, bomo v vseh podjetjih skušali dogovoriti dvige plač, izplačila čim 

višjih regresov za LD in nagrad ob koncu leta. Skratka – skrbeli bomo za 

socialno in materialno varnost naših članov.  

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

aktivnostih za dosego zastavljenih ciljev, vključno s protesti in stavkami. 

3. Seje Regijskega odbora bomo sklicevali glede na potrebe. Bo pa sklicanih 

najmanj 5 sej Regijskega odbora in najmanj 2 seji Nadzornega odbora regije. 

4. Sklicali bomo vsaj eno tiskovno konferenco, na kateri bomo predstavili 

problematiko v lokalnem okolju. 
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5. Za vse sindikalne zaupnike zasavske regije bodo organizirana najmanj 4 

izobraževanja, in sicer 3 na regiji (tematiko bomo dogovorili sproti) in eno v 

obliki strokovne ekskurzije. 

6. Vsem sindikalnim podružnicam bo dana možnost udeležbe na vseh športnih 

tekmovanjih, ki jih organizira SKEI in na zimskem pohodu na Kum, ki ga 

organizira SP SKEI ETI. 

7. Skladno s sklepom IO SKEI bomo v februarju 2012 gostili Komisijo za ženska 

vprašanja, v mesecu maju pa vodjo skupine, ki je zadolžena za pridobivanje 

novega članstva. 

8. Predstavniki regije bodo redno seznanjali IO in RO SKEI ter komisije o sklepih, 

ki jih bo sprejel Regijski odbor. 

9. Člani Regijskega odbora bodo preko elektronske pošte in zapisnikov 

obveščani o dogajanjih na višjih ravneh organiziranosti, hkrati pa bodo skrbeli, 

da bodo informirani tudi člani v njihovih sindikalnih podružnicah. 

10. Pisali bomo redna mesečna poročila in jih objavljali na spletnih straneh SKEI. 

11. Še naprej bomo skrbeli za cenovno ugoden oddih naših članov v brunarici v 

Termah Olimia. 

12. ReO bo skladno s sprejetim finančnim načrtom skrbela za pokrivanje tekočih 

stroškov regije in izvedbo aktivnosti, ki so predvidene v tem programu dela. 

 

 

Skupaj smo močnejši 

 

 

 

                                                                   Predsednica ReO SKEI za Zasavje: 

                                                                                     Mateja Gerečnik 

 

 

 


