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POROČILO O DELU V LETU 2015 AKTIV SKEI ReO VELENJE 

 

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 aktiva 23 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 iz sredstev članarine,  koriščenje 

ugodnih nakupov in storitev iz kartice ugodnosti, možnost koriščenja prostih 

turističnih kapacitet SKEI PS GORENJA (15% mesečne rezervacije in do 30% 

last minus ), druženje in druge aktivnosti.  

Vodstvo aktiva se je v letu 2015 formalno sestalo trikrat na katerem smo se 

dogovarjali o realizaciji nalog, ki so bile planirane (kostanjev piknik, ogled 

BSH-ja, pohod okrog jezera  in pohodi na Lubelo, Trebeliško, Koželj, 

Tuševo in goro Oljka)  ter se dogovorili  o organizaciji  in izvedbi volitev vodstva 

aktiva za mandata 2016/2020 in izvedbi 4. prednovoletnega srečanja članov aktiva. 

Članom so bile posredovane tako pisna kot informacija po elektronski pošti. Vsem 

članom pa tudi čestitke ob rojstnem dnevu. Vse planirane aktivnosti, razen 

ogleda BSH so bile izvedene. 

Kar nekaj naših članov je 2. septembra aktivno sodelovala in pomagala zbirati 

podpise za spremembo definicije o minimalni plači (da se izvzamejo iz minimalne 

plače dodatki). Akcija je bila uspešna, saj je državni zbor že sprejel spremembe 

Zakona.  

  

Pred upravno stavbo v Velenju, 2. september 2015. Kar veliko podpisov smo zbrali!  



 

 

Na seji vodstva aktiva smo se odločili, da ob sredah v mesecu aprila, maja in 

junija organiziramo pohode. V začetku smo hodili okoli jezera, nato pa smo se sproti 

dogovarjali za različne relacije. Zbralo se nas je vedno več in izbirali  vedno 

zahtevnejše ture.  

Najprej smo se odpravili na Lubelo s postajanko pri Milanu Grudniku, naslednjo sredo 

smo se odpravili na; Trebeliško in imeli postajanko pri Silvi Koren, nato smo šli na 

Koželj in se okrepčili v Lazah pri Veri Blagovič ter se odpravili na Tuševo in zaključili 

naše pohode z goro Olko ter se okrepčili pri Blažu Marolt v Šmartnem ob Paki. 

Pohodov se je udeleževalo od 4 do največ 11 članov. 

 

    Trebeliško 20.5.2015 pri Silvi na vikendu,                                        Koželj, 27.5.2015 

 

Po naporni poti se nam je prileglo okrepčilo, počitek in veselo druženje  

  

 Pohod na goro Olko 10.6.2015 
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Kostanjev piknik. Tokrat  smo se zbrali 20. oktobra pri Milanu Grudniku  v 

Hrastovcu. Zbralo se nas je kar 22 in bilo je super. Za kar se moramo posebej 

zahvaliti Milanu.   

 

  

  

Hrastovec 20.10.2015  

  

Naši člani so se udeležili tudi športnih tekmovanj, zlasti tekmovanja v 

veleslalomu in letnih športnih iger v Ptuje.  

Lahko se pohvalimo, da je ekipa seniorjev na ribiškem regijskem tekmovanju 

osvojila prvo mesto in na republiškem tekmovanju 2. mesto, za kar se moramo 

zahvaliti Viliju Lamovšku in njegovi ekipi.   

 



Kot predsednik aktiva sem bil vabljen na sejo ReO SKEI Velenje in se udeležil 

seminarja (o bontonu), seje komisije seniorjev SKEI Slovenije, ter več delovnih 

sestankov z vodstvo SKEI PS Gorenje in Regije. 

Leto 2015 pa smo zaključili s četrtem letnem srečanju članstva aktiva, ki je bil 8.12.2015 v Hotelu Paka 

na katerem smo obravnavali in sprejeli poročilo o delu in program za leto 2016 ter izvolili vodstvo aktiva 

za mandatno obdobje 2016/2020 

  

 Hotel Paka 8.12.2015 

PROGRAM DELA AKTIVA SKEI SENIORJI     za leto 2016 

 

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

 Sklic vseh članov Aktiva SKEI seniorji 1 krat letno 

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

 Operativna opravila; plačilo članarine, voščila,  pridobivanje članstva 

 izdelava letnega poročila in plana dela  

 Družabno življenje (izlet, kostanjev piknik, pohod okrog jezera, srečanje 
na kavici in druženje). Vodstvo aktiva izdela podrobnejši program. 

 Skrb za socialni položaj članov (solidarne pomoči…)   

 Informiranje o počitniških kapacitetah s katerimi upravlja sindikat SKEI  

 Druge aktivnosti: 

o sodelovanje na letnih in zimskih športnih igrah, 

o regijskem ribiškem tekmovanju, 

o sodelovanje na protestnih shodi v katerih sodeluje ReO SKEI 

Velenje, 

o udeležba na seminarjih, sejah regijskega odbora in drugih organih  
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Velenje 8.december 2015 

Predsednik aktiva Ivan Sotošek l.r.  

 


