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Program dela
IO SP SKEI ETI za leto 2013
Izvršni odbor SP SKEI ETI, je na svoji 13. redni seji dne, _________, sprejel naslednji okvirni
program dela za leto 2013:
1. Sindikat bo skrbel za materialno in socialno varnost svojih članov na podjetniški ravni.
Predlagali bomo tekoče usklajevanje plač in skušali zagotavljati rast plač v skladu z
rastjo produktivnosti (dodane vrednosti) v družbi.
2. Skrbeli bomo, da se izvaja podjetniška kolektivna pogodba in sprejeti interni akti, ter
sami, ali s pomočjo pravne službe sindikata skrbeli za varstvo pravic delavcev.
3. Vso pomoč bomo nudili tudi agencijskim delavcem, članom SKEI, ki opravljajo svoje
delo v našem podjetju.
4. Skladno s programom aktivnosti SKEI Slovenije, bomo sodelovali v vseh aktivnostih
za dosego zastavljenih ciljev, vključno s protesti in stavkami.
5. Organizirali bomo izobraževanja za člane Izvršnega odbora in se udeleževali tudi
izobraževanj organiziranih na višjih nivojih organiziranosti sindikata. Za člane
Izvršnega odbora bomo v okviru finančnih zmožnosti organizirali strokovno ekskurzijo
in izobraževanje na konkretno aktualno temo, ki ga bomo izvedli s kolegi iz tiste
regije, ki bodo takšno izobraževanje organizirali.
6. Za vključevanje v izobraževanja, ki jih nudi delodajalec bomo motivirali tudi člane
sindikata.
7. V stavkovni sklad bomo še naprej odvajali 2% zbrane članarine.
8. V primeru elementarnih nesreč, daljših bolniških odsotnostih in drugih nepredvidenih
dogodkih, bomo članom namenili solidarnostne pomoči.
9. Sodelovali bomo na športnih tekmovanjih na vseh nivojih organiziranosti sindikata.
10. Za člane sindikata bomo v mesecu septembru organizirali strokovno ekskurzijo.
11. Organizirali bomo 4. zimski pohod na Kum.
12. Sklicali 2. redno skupščino.
13. Vključevali se bomo v višje ravni organiziranosti sindikata in skušali s predlogi še
izboljšati delo sindikata.
14. Skrbeli bomo za pokrivanje tekočih stroškov SP, ki so povezani z delom SP.
Poleg naštetih konkretnih nalog, bo Izvršni odbor izvajal tudi druge naloge, opredeljene v
sklepih višjih nivojev organiziranosti sindikata, ki se vnaprej ne morejo predvideti.
Stroški za izvedbo sprejetega programa se bodo predvideli v finančnem načrtu za leto 2013.
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