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Aktivi SKEI Seniorji so ustanovljeni v ReO SKEI Velenje, Posočje, Zasavje,
Posavje, Koroška ter v Celju. Na dan 26.10.2017 je po evidenci bilo skupaj v
vseh ReO SKEI 101 članov, vendar povsod niso organizirani v aktiv SKEI Seniorji.
Problematiko
organiziranja
po
ReO
S
KEI 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 2017 na 2. seji obravnavali to problematiko . Še vedno so
težave 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 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 (
letne športne igre, ribiško tekmovanje, zimske športne igre ipd.).
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 in s pomočjo sekretarjev
ReO SKEI prispevala k uresničitvi slogana »SKEI za vse generacije«.
V letu 2019 komisija planira dve redni seji, sodelovanje pri športnih dogodkih
SKEI Slovenije in drugih akcijah ki jih bo SKEI organiziral, kjer lahko Seniorji s
svojo prisotnostjo pripomorejo k njihovi realizaciji. Komisija bo spremljala
potek in aktivnosti v zvezi s predlogom nove pokojninske zakonodaje, podala
pripombe nanj in jih predlagala SKEI Slovenije v vednost in obravnavo. V ta
namen bo poslovna sekretarka Mateja Gerečnik od Lučke pridobila zapis
bistvenih predlogov sprememb zakona.
Nadaljevale se bodo tudi ustaljene aktivnosti v aktivih Seniorjev po REO.
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