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Aktiv seniorjev SKEI Velenje je bil ustanovljen, na pobudo IO ReO  SKEI Velenje 
30. maja 2012 na katerem je bil soglasno sprejet sklep o ustanovitvi aktiva in 
izvoljeno tričlansko vodstvo in danes šteje 27 članov.  
 
Osnovna skrb članov sindikata  seniorjev temelji na zagotavljanju 
medgeneracijske solidarnosti in vzdržnosti  pokojninskega sistema. Posebej 
občutljivi   moramo biti do zdravstvenih storitev in z njo povezane zakonodaje.    
 
Ugodnosti članstva so: dodatno kolektivno zavarovanje za invalidnost v 
primeru nezgode in za smrt, solidarne pomoči,  koriščenje ugodnih nakupov in 
storitev iz kartice ugodnosti, možnost koriščenja prostih turističnih kapacitet 
SKEI PS GORENJA (15% mesečne rezervacije in do 30% last minute) in druženje 
ter druge aktivnosti.  
 
Vodstvo aktiva se je v letu 2017 formalno sestalo dva krat. Na tretji redni seji 
28.marca 2017 smo obravnavali in sprejeli operativni načrt aktivnosti ter pripravili 
razpored pohodov in ga posredovali članom, obravnavali in podprli javno pismo 
sindikata upokojencev ZSSS, se seznanili z  aktualnimi informacijami v SKEI –ju 
Regija, republika ter se načelno dogovorili o organiziranju jesenskega srečanja, 
organiziranju ekskurzije in prednovoletnega srečanja članov aktiva ter razno. 
 
Na četrti seji vodstva aktiva dne, 2.10.2017 smo se seznanili  in ugotovili, da smo v 
celoti uresničili program pohodov. Planiranih je bilo 8 pohodov, skupno se je 
udeležilo 67 udeležencev (povprečno več kot 8), najmanj 5 in največ 12 članov. Plan 
pohodov z vnaprej znanimi termini je bil dobro sprejet in se predlaga, da ga tudi za 
leto 2018 sprejmemo. Kar nekaj naših članov se je udeležilo tudi zimskih in letnih 
športnih iger SKEI Slovenje, nismo pa imeli ekipe za regijsko ribiško tekmovanje.  
Na četrti seji smo se tudi dogovorili za termin organiziranja kostanjevega piknika ter 
okvirni datum za ogled podjetja (ali BSH ali KLS ali Gorenja) in 6. srečanja članov 
aktiva. 
  
Članom smo posredovali  pismo s katerim smo jih seznanili z vsemi termini in 

aktivnostmi , obrazložili z nekaterimi spremembami. Dogovorili smo se, da 

posameznikov ne bomo obremenjevali pri sami izvedbi pohodov. Če se 

bomo pri komu ustavili, naj bo to samo kavica, čaj ali  voda. Kar se pa tiče malice 

pa naj bo le ta iz nahrbtnika. S prvim pohodom  smo štartali   11. aprila in smo 

pohode zaključili v začetku junija. Ker so bili vsi člani seznanjeni s posameznimi 

termini, mestom zbiranja, relaciji in časom odhoda, naknadno ne bodo več posebej   

obveščani, razen za ogled firme, kostanjevega piknika in prednovoletnega 

srečanja. 
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Članom so bile posredovane tudi razne  informacije; pisne kot po elektronski pošti. 
Vsem članom posredujemo tudi čestitke ob rojstnem dnevu.  
 
Kot predsednik aktiva sem bil vabljen na sejo ReO SKEI Velenje in seminarje in 
seje komisije za seniorjev SKEI Slovenije ter na zaključno seje RO SKEI Slovenije. 
Leto 2017 zaključujemo s šestim letnem srečanju članstva aktiva, dne 12.12.2017 v 
Hotelu Paka na katerem  bomo obravnavali   poročilo o delu za leto 2017 in sprejeli 
program dela za leto 2018.  

  
             
 

Posnetek z lanskoletnega srečanja v Hotelu  Paka dne  16.12.2016 

 

 

S pohodi v letu 2017 smo štartali 11. aprila in ji uspešno končali 6.6.2017. 
Nekaj utrinkov: 
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Na pohodu okrog Škalskega jezera (11.4.2017) kljub slabemu vremenu se nas je zbralo 5   

 

 

 
 
Velenjsko jezero 18.4.2017,  kljub slabemu vremenu se nas je zbralo pri ribiški koči 6 

 
 
 

 
 
 
Pohoda  na Tuševo 25.4.2017, se nas je udeležilo 8 in  po naporni poti se kar prileže malo počitka.  
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4. pohod na Koželj je bil  9.5.2017. Udeležilo se nas je 10 in vedno več nas je! Seveda smo imeli 
počitek na vikendu pri Veri. 

 
 
 
 

 

 
Pohod na Trebeliško je bil 16.5.2017, udeležilo se ga je 11 članov. Tudi tukaj smo se 

ustavili na vikendu pri Silvi 
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Lubela 23.5.2017, počitek pri koči in nato še pri Milanu doma v Škalah. Udeležilo se nas je 8. 
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7. pohod je bil 29.5.2017 na Goro Oljko. Ta pohod je bil najbolj naporen, zato smo komaj čakali, da 
smo prišli do koče. Tu smo si pa privoščili dobro malico, se odpočili in se srečno vrnili v dolino. 

Udeležilo se nas je 7 članov. 

 
 

 
Pohod na Kriško goro 6.6.2017 je bil zadnji pohod. Še dobro, da je bila med potjo tudi vinska klet. 
Oh koko se nas je gazda razveselil. Takoj nas je postregel z domačim dobrim vinom. Seveda smo 

pohod zaključili pri meni na vikendu in se dogovorili do bomo v naslednjem letu stvari ponovili. 

 
Najprej kostanjev piknik 19.10.2017 v Lokovici in novembra še Ogled podjetja KLS 10.11.2017. 
Tako smo v celoti realizirali naš letošnji program aktivnosti . 

 

December 2017      
      Vodstvo aktiva seniorjev Re O SKEI Velenje  
 
 
Predlog pripravil; Ivan Sotošek 


