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POROČILO O DELU V LETU 2013 
AKTIV SKEI ReO VELENJE 

 
 
Aktiv seniorjev SKEI Velenje je bil ustanovljen  na pobudo IO ReO  SKEI Velenje.   
    Ustanovni sestanek članov seniorjev SKEI  ReO Velenje je bil  30. maja 2012 na kate-
rem je bil soglasno sprejet sklep o ustanovitvi aktiva in izvoljeno tričlansko vodstvo aktiva. V 
letu 2013 smo v svoje vrste pridobili dva člana in tako šteje aktiv 17 članov  
    Osnovna skrb članov sindikata  seniorjev   temelji  na zagotavljanju medgeneracijske 
solidarnosti in vzdržnosti  pokojninskega sistema. Posebej občutljivi  pa moramo biti do 
zdravstvenih storitev in z njo povezane zakonodaje. 
 
    Ugodnosti članstva so: dodatno kolektivno zavarovanje 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 minutes ), druženje in druge aktivnosti. 
      
Že kar na začetku leta, 16. januarja 2013, smo se udeležili protestnega shoda, ki ga je 
organiziral IO SKEI Slovenije pred gospodarsko zbornico. Na protestu smo izražali nezado-
voljstvo  zaradi zastoja pri pogajanjih vseh treh KPD. Lahko se pohvalimo, da je protest pri-
pomogel k uspešnim pogajanjem. 

  
 

 
Protestni shod pred gospodarsko zbornico v Ljubljani 16.1.2013 



 
Vodstvo aktiva se je v letu 2013 sestalo trikrat. 

  
Na 3. sestanku vodstva aktiva seniorji ReO SKEI Velenje,   20.3. 2013, smo  potrdili zapi-
snik predhodne seje, pregledali realizacijo sprejetih sklepov, obravnavali poročilo o delu akti-
va v letu 2012 in sprejeli program aktivnosti za leto 2013 ter se seznanili z aktualnimi infor-
macijami. Dogovorili smo se, da se je vsem članom posredovala pisna  informacija, da se 
ekipa seniorjev udeleži Regijskega ribiškega tekmovanja in naša ekipa, pod vodstvom Vili-
ja Lamovška je tudi zmagala. Naša ekipa pa je zmagala tudi na republiškem tekmovanju. 
Prav tako so se naši člani udeležili tudi državnega  tekmovanjem v Veleslalomu. Posredo-
vali smo tudi pobudo, da se dopolni pravilnik, ki ureja smučanje in sicer, da se doda še 
ena starostna kategorije za SENIORJE. Pobuda je posredovana republiški komisiji, vendar še 
ni realizirana. Dogovorili pa smo se tudi, da članom ob rojstnih dnevi pošljemo čestitko. 
 
Na 4. sestanek vodstva aktiva seniorji ReO SKEI Velenje, 16.10. 2013, smo  potrdili zapi-
snik predhodne seje, pregledali realizacijo sprejetih sklepov, se seznanili z aktualnimi infor-
macijami v SKEI in ZSSS ter se dogovorili organizaciji in izvedbi  kostanjevega pikni-
ka, ki je bil 24. oktobra 2013.  
 

 
 

Udeleženci kostanjevega piknika na  Pokleku pri Blanci blizu Sevnice   
  Vinska klet našega člana vodstva aktiva Vinka Švigelja  je bilo prijetno zatočišče   

 



Na 5. sestanek vodstva aktiva seniorji ReO SKEI Velenje,   4.12. 2013, smo  potrdili zapi-
snik predhodne seje, pregledali realizacijo sprejetih sklepov, pripravili  predlog aktivnosti 
za leto 2014, se dogovorili o sklicu drugega srečanja  in se seznanili o možnosti korišče-
nja počitniških kapacitet SKEI PS Gorenja (Rogla, Moravci, Olimje in Čatež). Podrobnej-
še informacije o prostih terminih, rezervacija in načinu plačila se dogovorite z Vesno Cerko-
vnik po telefonu 03 899 2119 ali e-mail: vesna.cerkovnik@gorenje.si   
 
    Predsednik vodstva aktiva  se je udeležil dveh  sej regijskega odbora ReO SKEI Velenje 
in poročal o delovanju aktiva ter se udeležil seminarja 5. decembra 2013 "govorica telesa",   
    
 10. decembra 2013   organizirano drugo letno srečanje članov SKEI SENIORJI iz RO 
Velenje, pregledali naše delo v letu 2013 in se seznanili z našimi pričakovanji v letu 2014. 
 

 
 
 
Žal je sindikat edini, ki se še upira pohlepnemu kapitalu in več ko nas bo, močnejši 
bomo. Ko se upokojiš se  kar hitro  pozabi  na bivše sodelavce in sindikaliste. Zato se mora-
mo sami tako organizirati, da bomo znali  zase poskrbeti in da bomo bogate delovne 
izkušnje  znali prenašati tudi na mlajše generacije. Imamo možnost, da nekaj naredimo  
zase in pokažimo, da upokojenci nismo samo v breme.  
  
Uspeli smo ohraniti sedanji pokojninski sistem, ki še naprej temelji na medgeneracijski  
solidarnosti. Ohranili pa smo tudi velik del pravic iz Zakona o delovnih razmerjih.   

 

 

Velenje; 10.12.2013 

Predsednik   aktiva  seniorjev  
                 ReO  SKEI Velenje     

                                                                                            Ivan Sotošek    l.r.       
 


