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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 je
bilo tričlansko vodstvo in danes aktiv šteje 29 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 in druženje ter druge aktivnosti.
Vodstvo aktiva je v letu 2019 imelo dva sestanka in sicer 6. sejo vodstva aktiva
19.3.2019 in 4. oktobra 2019 sedmo sejo.
Na 6 seji smo pregledali realizacijo sklepov se dogovorili o izvedbi programa za leto
2019, ažurirali evidenco članstva in se seznanili aktualnimi informacijami v regiji in
SKEI–ju.
Predlagani okvirni plan dela za leto 2019 je bil operacionaliziran ter razpored
pohodov potrjen in smo ga posredovali vsem članom. V pismo s katerim smo 25.
marca člane seznanili z vsemi aktivnostmi v letu 2019 in sicer: 29.3. regijsko kegljanje
v Šoštanju, republiško je potekalo 6.4. v Ravnah na Koroškem, letne igre so bile 25.5.
v Novi Gorici ter tekmovanje v ribolovu 9.6. regijsko v Velenju in 7.9. republiško v
Zasavju.
Opozorili smo jih tudi na spremembo o plačevanju članarine po novem je ( 1x letno).
Na 7. seji vodstva aktiva dne, 4.10.2019 smo se dogovorili za termin organiziranja
kostanjevega piknika ter okvirni datum 8. srečanja članov aktiva ter se seznanili z
izvajanjem plana dela in ugotovili, da v celoti uresničujemo program dela za leto
2019.
Planiranih je bilo 8 pohodov, skupno se je udeležilo 73 udeležencev (povprečno več
kot 9, najmanj 7 in največ 13 članov). Plan pohodov z vnaprej znanimi termini je
dobro sprejet in se predlaga tudi z naprej. Letos smo prvič izrabili oba rezervna
termina pohoda in sicer pohod na Tuševo (zaradi dežja) prestavljen na 11. junij. Šli
smo v Cirkulane in obiskali Jožico Hercog. Drugi rezervni termin 18.6 pa smo
nadomestili izpadli pohod na Gora Oljko. S prvim pohodom smo štartali 9. aprila in
smo pohode zaključili 18. junija.
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Tokrat je bil planiran tudi termin za nabiranje kostanja in sicer 8.10., udeležilo se nas
je 8 članov.
Ker so bili vsi člani s posameznimi termini, krajem zbiranja, relaciji in časom odhoda
pisno seznanjeni, jih posebej nismo več obveščali, razen za kostanjev piknik, ki je bil
15. oktobra v Bevčah in za 8. letno srečanje članov aktiva dne 10. decembra v ribiški
koči na Škalskem jezeru. Kostanjevega piknika se je udeležilo 19 članov in je bilo
odlično vreme.
Sedem naših članov se je udeležilo zimskih iger, 1 član je na teh igrah osvojil bronasto
medaljo, ter sedem članov je bilo na letnih športnih igrah SKEI Slovenje in 1 član se
je udeležil regijskega tekmovanja v ribolovu.
Članom so bile posredovane tudi razne informacije; pisne in v elektronski obliki.
Vsem članom posredujemo tudi čestitke ob rojstnem dnevu.
Kot predsednik aktiva sem se udeležil dveh sej ReO SKEI Velenje in skupne seje
ReO SKEI Velenja in ReO SKEI Štajerska v Mariboru. Trije člani smo sodelovali v
akciji zbiranja podpisov pred upravno enot za izenačitev nadomestila za malico, ki je
potekalo v začetku septembra.
Udeležil pa sem se tudi zadnje seje SKEI Slovenije, ki je bilo letos v januarju.
Na 8. letnem srečanju članstva aktiva, dne 10.12.2019
imamo na dnevnem redu
obravnava in sprejem poročilo o delu za leto 2019 in sprejem program dela za leto
2020.

Posnetek s srečanja v ribiški koči Škalsko jezero dne 11.12.2018
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Smučanja na Mariborskem Pohorju 25.1. 2019 smo se udeležili in osvojili 1 bronasto
medaljo.
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S pohodi v letu 2019 smo štartali 9. aprila in jih uspešno končali 18.6.2019. Nekaj
utrinkov:

1. pohod okrog Škalskega jezera (9.4.2019), kljub slabemu vremenu se nas je zbralo
7 članov.

2. pohodu Velenjsko jezero 16.4., zbralo se nas je pri ribiški koči 7 članov.
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3. planirani pohod Tuševo zaradi dežja prestavljen na 1. rezervni termin 11.6.

4. planiran pohod na Koželj je bil 7.5.2019. Udeležilo se nas je 7 . Seveda smo
imeli počitek na vikendu pri Veri.

5. planirani pohod Trebeliško in Tuševo 14.5.2019, udeležilo 9 članov. Oba pohoda
smo združili in se dogovorili, da pohod na Tuševo v rezervnem terminu nadomestimo s
pohodom v Cirkulane in obiščemo našo članico Jožico.
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6. planirani pohod Lubela 21.5.2019, počitek pri koči in nato še pri Milanu doma v
Škalah. Kljub slabemu vremenu se nas je udeležilo 7 članov.
7. pohod, ki je bil planiran 28.5.2019 na Goro Oljko je bil zaradi dežja prestavljen
na drugi rezervni termin - 18.6. 2019.

8 Pohod na Kriško goro 4.6.2019 je bil planiran kod zadnji pohod, vendar smo morali
še nadoknaditi izpadli pohod na Tuševo in Goro Oljko . Udeležilo se nas je 13.
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Prvi rezervni termin je bil uporabljen za pohod na namesto Tuševo - Cirkulane
11.6.2019, udeležilo se nas je 9 članov. Tudi tukaj smo se ustavili na vikendu pri Jožici.

Drugi rezervni termin je bil uporabljen za pohod na Goro Oljko 18.6.2019, udeležilo
se nas je 10 članov. Malica v planinskem domu nam je teknila.
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Pomoč zbiranja podpisov pri UE Velenje 9. in 11. septembra 2019

PROGRAM DELA AKTIVA SKEI SENIORJI SKEI Velenje za leto 2020
1.

Seje vodstva Aktiva SKEI seniorji v regiji 2 do 3 krat letno.

2.

Sklic vseh članov Aktiva SKEI seniorji 1 krat letno.

3.

Komuniciranje s člani, pisno, po potrebi telefonsko, e-mail.

4.

Operativna opravila; plačilo članarine, voščila, pridobivanje članstva izdelava
letnega poročila in plana dela.

5.

Družabno življenje (kostanjev piknik, pohodi, letno srečanje in druga druženje).
Vodstvo aktiva izdela podrobnejši program.

6.

Skrb za socialni položaj članov (solidarne pomoči po potrebi…)

7.

Druge aktivnosti:


sodelovanje na letnih in zimskih športnih igrah,



regijsko ribiškem tekmovanju,



sodelovanje na aktivnostih, ki jih organizira SKEI,



udeležba na sejah regijskega odbora in drugih organih

Opomba: operativni program dela bo izdelalo vodstva aktiva in ga posredovalo vsem
članom s termini vseh aktivnosti.

Vodstvo aktiva seniorjev Re O SKEI Velenje
Pripravil; Ivan Sotošek
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