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PROGRAMSKE USMERITVE DELA
ZA LETO 2012 v ReO SKEI-ja Celje
Osnovna načela delovanja smernic programskega dela sindikata so nakazana v
programskih dokumentih in usmeritvah za obdobje 2011-2016, ki jih je sprejel
na svoji programsko volilni konferenci -kongres sindikata SKEI-ja Slovenije in
jih zapisal v svojih dokumentih in pravilih. Te pa se prenašajo na nižje nivoje od
republiških, regijskih , podružničnih do aktivov članstva.
Tako bodo tudi za nivo Regijskega delovanja ReO SKEI Celje -njene smernice
delovanja in naloge obravnavane in sprejete na organih IO in ReO SKEI Celje.
Med drugim tudi z opredelitvijo časovnih planov sklica sej posameznih organov
in pa mesečnimi plani dela za leto 2012.
Vsi dokumenti skupaj s sprejetim finančnim planom , ki bo sprejet za leto 2012
pa tako tvorijo oz. sestavljajo osnovo za naše nadaljnje delo na nivoju ReO
SKEI-ja Celje, ki ga opredeljujemo v naslednjih točkah:
EKONOMSKI IN SOCIALNI POLOŽAJ ČLANSTVA SKEI:
 Vsakoletno usklajevanje osnovnih plač po KPD po podjetjih kot tudi
uveljavljanje zahtev po višjih osnovnih plačah…
 Skrb za redno in tekoče mesečne izplačevanje plač in drugih prejemkov
kot so regresa, nadomestil za malico, prevoznih stroškov, solidarnih
pomoči po KP, nagrad za dobro delo ob koncu leta, možnosti
uveljavljanja participacije zaposlenih za udeležbo pri dobičku in ostalo
 Redno in tekoče spremljanje in obravnavanje izvajanja kolektivnega
nezgodnega zavarovanja pri zavarovalni družbi Adriatic Slovenika
 Sprotno seznanjanje članov in koriščenja preko Kartice ugodnosti
 Koriščenje ugodnosti iz ponudb Delavske hranilnice, (kreditni aranžmaji.)
 Možnost nenehnega uveljavljanja in promoviranja oz. dajanja pobud v
podjetjih za ureditev in sklenitev dodatnih pokojninskih zavarovanj
ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE ReO
 Redna priprava, obravnava in sprejem letnih planov programa dela,
izobraževanja in finančnega plana
 Obravnava zaključnih računov in oddaje letnih poročil (Ajpes, Durs) na
nivoju ReO in spremljanje le tega v sindikalnih podružnicah regije
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 Sklici sej organov regije : IO, ReO, Nadzornih odborov prenos del in
opravil na nivo sindikalnih podružnic
 Pomoč sekretarja pri delovanju sindikalnih podružnicah po podjetjih pri
njihovi organiziranosti in delovanje, ustanavljanju novi in ostalo
 Izvajanje aktivnosti projekta »Pridobivanje novega članstva« izvajanje
seminarjev s pomočjo naše projektne skupine iz SKEI-ja Slovenije
 Poskus aktiviranja in delovanja aktiva SKEI seniorjev- včlanjevanje
bivših aktivnih sedaj upokojenih članov
SISTEM VARSTVA PRAVIC IN SODNEGA VARSTVA
 Nenehno spremljanje in nadziranje izvajanja zakona ZDR-ja, Kolektivnih
pogodb KPD, in kolektivnih pogodb PKP po podjetjih ter aktov v njih
 Tekoče ukrepanje ob ugotavljanju kršitev zgoraj navedenih zakonov in
kolektivnih pogodb, obveščanje inšpekcijskih organov o njihovih kršitvah
podajanju zahtev za njihovo odpravo in sankcioniranje delodajalcev
kršiteljev tudi preko delovnega sodišča
 Pomoč pri dajanju predlogov,sprejemanja in uveljavljanja PKP
 Zagotavljanje pravnega svetovanja in zastopanja v delovnih pravnih
sporih preko ustrezno urejene odvetniške službe
 Tekoče spremljanje, seznanjanje in izvajanje veljavne zakonodaje od
ZPIZ-1, ZZZS, ZVZD, ZSDU ter ostale aktualne zakonodaje
KADROVSKA POLITIKA, IZOBRAŽEVANJA IN INFORMIRANJE
 Zaupnikom ponuditi možnost izobraževanja za pridobitev znanja s
področja sindikalne organiziranosti, pravic in obveznosti iz delovnega
razmerja ter osnov komuniciranja v sindikalni organiziranosti
 Koristi možnosti izobraževanja skladno s programom SKEI-ja Slovenije,
ZSSS ali ZSSS-Savinjske, EMF …
 Nenehna krepitev mreže zaupnikov po sindikalnih podružnicah in regiji z
namenom izvajanja hitrega pretoka informacije in rednih sestankov po
skupinah, podjetjih in na regiji
 Posledično zagotavljanje pretoka informacij članstva in funkcionarjev na
celotni strukturi organiziranosti o delu v podružnici, regiji, državi tudi s
pomočjo glasil v podjetjih, Info SKEI glasila, Delavske enotnosti, SKEIspletne strani kot tudi sejami organov na vseh nivojih…
KULTURNE IN ŠPORTE AKTIVNOSTI
 Udeleževanje na športnih tekmovanjih SKEI-ja Slovenije letne in zimske
igre, ribiško tekmovanje ob zmožnostih zagotavljanja finančnih sredstev
 Organizirati vsaj enkrat na leto srečanje predsednikov sindikalnih
podružnic pred koncem počitnic na lokalnem nivoju npr. Kozjanski dnevi
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 Obveščanje članstva z možnostjo koriščenja organizirane ponudbe preko
Kartice ugodnosti s dodatnimi popusti, počitniških zmogljivosti preko
naših sindikalnih organizacij npr. SKEI TAM Maribor, Omišalj..
 Iskanja možnosti nakupa cenejših vstopnic za kulturne dogodke, zabav ob
predpostavki, da to dovoljujejo finančne zmožnosti…
DRUGE AKTIVNOSTI
 Izvajanje politike, sklepov in nalog SKEI-ja Slovenije ter sklepov organov
ReO SKEI Celje
 Obravnavanje pobud iz sindikalnih podružnicah in konferenc v ReO Celje
 Izvedba skupnih sej ReO izven domačega okolja in srečanje zaupnikov
SKEI iz drugih regij ali območji
 Sodelovanje in srečanja z ReO po Sloveniji ter s sindikati dejavnosti v
okviru ZSSS, ZSSS-Savinjska, ter mednarodno sodelovanje med sindikati
ali predstavniki zaposlenimi Sveti delavcev…
 Možnost teritorialnega povezovanja med SKEI regijami (razlogi so lahko
organizacijski, ekonomski, politični…)
Sekretar ReO SKEI Celje
Mirko HIRCI I.r.

Predsednik ReO SKEI Celje
Alojz JAZBEC I.r.
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