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POROČILO O DELU ZA LETO 2016  
 
 
  Leto 2016 je za sindikat SKEI bilo kongresno leto in zato je bilo potrebno tudi na novo 
konstituirati komisijo za seniorje pri RO SKEI. Člani komisije SKEI seniorji so: Valter Bensa, 
Ivan Sotošek, Kolar Jože, Očko Leopold, Kocman Vojko in Planinc Irena. 
  Za naslednje mandatno obdobje je komisija izmed članov za predsednika Komisije SKEI 
Seniorji imenovala Valterja Bensa, za podpredsednika pa Ivana Sotoška. 
  Aktivi SKEI Seniorji so ustanovljeni v ReO SKEI Velenje, Posočje, Zasavje, Posavje, Koroška 
ter v Celju. Na dan 31.12.2015 je bilo skupaj v vseh ReO SKEI 83 članov, vendar povsod niso 
organizirani v aktiv SKEI Seniorji. Problematiko organiziranja po ReO SKEI komisija redno 
obravnava zato na sejah večino časa posveča organiziranosti in delovanja na terenu. Aktivi 
SKEI Seniorji so najbolj aktivni v Velenju, Posavju, Zasavju in v Posočju, v nekaterih ReO SKEI 
pa aktivi praktično še vedno ne delujejo. Člani komisije SKEI Seniorji so v letu 2016 
obravnavali to problematiko . V ReO SKEI Celje so rešili problem, ki je nastal, ker je kmalu po 
konstituiranju prišlo do smrti predsednika in so morali izvoliti novega. Tako je za novega 
predsednika aktiva bil izvoljen Vojko Kocman. 
 
 Težava je tudi v ReO SKEI Ptuj, kjer člani SKEI Seniorji so, je pa težava, ker nihče ne želi 
prevzeti funkcijo predsednika aktiva in so tako brez vodstva aktiva. Bili so poskusi, da to 
razreši,pa ni prišlo do realizacije. Komisija ves čas opozarja na problematiko in ugotavlja, da  
sekretarji ReO SKEI tam kjer aktiv ni ustanovljen, niso dovolj v pomoč tistim, ki bi zagnali te 
aktivnosti in se organizirali. 
 
Komisija nadalje ugotavlja, da v Velenju, Posavju in Zasavju ter Posočju aktivi delujejo dobro, 
da se vključujejo v vse aktivnosti, na katera jih povabijo v ReO SKEI.  Prisotni so tudi na sejah 
organov in seminarjih sindikalnih funkcionarjev v ReO SKEI, kjer na svoj način in po svojih 
močeh pomagajo mlajšim kolegom. Aktivi so v svojih ReO organizirali rekreativne aktivnosti 
in druženja poleg tega pa so se Seniorji udeležili športnih prireditev , ki jih je organiziral SKEI 
Slovenije, še  več o njihovem delu pa si lahko preberete v poročilih, ki so objavljena na 
spletni strani SKEI Slovenije v njihovem zavihku: Komisija SKEI Seniorji 
 
Komisija SKEI Seniorji bo v letošnjem letu nadaljevala z delom, predvsem na področju 
organiziranja aktivov po ReO SKEI in to tam kjer obstajajo minimalni pogoji za ustanovitev 
aktiva in tako po svojih močeh prispevala k uresničitvi slogana »SKEI za vse generacije«, prav 
tako pa bo terjala odgovornost od vseh sekretarjev ReO SKEI, ki ne bodo v pomoč pri 
ustanovitvi aktivov, saj aktivnost ustanovitve aktivov SKEI Seniorji po ReO SKEI traja 
predolgo.  
 
                                                                                              Predsednik komisije SKEI Seniorji 
                                                                                                               Valter Bensa  

http://skei.si/komisija_skei_seniorji/

