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NAČRT DELA 

ReO SKEI Posavja v letu 2018 

 

Tudi v letu 2018 bo ReO SKEI Posavja izvajala aktivnosti v skladu s smernicami 

programskega obdobja SKEI 2016-2021. 

Prioritetna naloga v letu 2018 bo, kot vsa leta do sedaj, usmerjena v aktivnostih 

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

odšlo v pokoj, zato je več kot nuja zagotoviti  stabilnost v številu članov. V 

obstoječih podružnicah je, glede na število zaposlenih in rast zaposlovanja, 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. Napore bo potrebno vložiti še v družbah, kjer sindikat še ni 

organiziran, kar ne bo lahko, bo pa dodaten izziv za vse funkcionarje na 

območju. 

V letu 2018 je potrebno ponovno formirati aktiv SKEI mladi ter mu  nuditi vso 

pomoč. Le-ta se, z novim predsednikom, ponovno vzpostavlja kot aktiven 

znotraj SKEI Slovenije, s čimer bomo lažje predstavili pomen SKEI in članstva ter  

pridobili novo članstvo za naprej. 

Pomembno je, da tudi po zaključku delovnega razmerja, dosedanji člani, preko 

Aktiva SKEI seniorji, ostanejo aktivni v naši organizaciji. 

Letos bomo veliko več  truda vložili v izobraževanje naših zaupnikov.  Sami ali 

pa v okviru ZSSS ROZS OE DBKP, bomo organizirali vsaj dva izobraževalna 

seminarja z aktualno problematiko.  

Aktivno se bomo udeleževali tudi vseh izobraževanj na različnih nivojih SKEI 

Slovenije. Planiramo tudi več srečanj zaupnikov, članov IO sindikalnih podružnic 

iz ReO, kjer bi obravnavali različne teme iz sindikalnega področja. 

Sodelovali bomo tudi na letnih in zimskih športnih srečanjih sindikata SKEI 

Slovenije. V okviru finančnih možnosti želimo pripraviti, nekoč že tradicionalna  
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srečanja članov SKEI Posavja. V preteklih letih nam to, zaradi obilice aktivnosti 

in obveznosti, pa tudi zaradi finančnih, še  ni uspelo.  

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. Temu primerno in ob dejstvu, da bomo 

imeli dodaten strošek z obnovo infrastrukture v naselju, nameravam po dolgem 

času korigirati tudi cene najema.  

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 2018 

 

                                                                                        Sekretar ReO SKEI Posavja 

                                                                                                       Igor Iljaš 
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