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                                                                                     Velenje, 05. 01. 2012  

                                                                PREDLOG 

 

 

 

  
 

 

Osnova za program so programske smernice dela za leto 2012.  
 

I. Časovni okviri sej organov ReO SKEI Velenje; 
 
1.  Izvršni odbor SKEI Velenje – 9 sej 
     17. januar,       14. februar,      13. marec,  17. april, 
     15. maj,           12. junij,          21. avgust,  16. oktober,       
     13. november.        
 
2.  Regijski odbor SKEI Velenje – 4 seje 
     27. marec, 29. maj    19. oktober,        13. december. 
 
3.  Nadzorni odbor ReO SKEI Velenje – 1 seja 
     16. marec 
        
                                                                  

II. Vsebina dela ReO SKEI Velenje, opredeljena po  
     mesecih  
 
Januar 

 Obravnava predlogov letnih planov; programa dela in izobraževanja 
 Organizacija in udeležba na  18. DP SKEI Slovenije v veleslalomu in 

smučarskih tekih na Golteh 

 Izvedba inventure na ReO SKE Velenje 
 Sprejem sklepa o imenovanju zunanjega predsednika SP SKEI, kjer ni pogojev 

za delo sindikata in ureditev dokumentacije na AJPES-u in DURS-u  
 
Februar 

 Uskladitev in pogajanje za dvig plač po zakonu o minimalni plači in KPD  

 Obravnava o potrebnosti spremembe PKP za Gorenje d.d. 
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 Začetek pogajanj za sklenitev PKP  v podjetju Turna  

 Aktivnosti za poziv na včlanitev v članstvo SKEI seniori 
 Priprava na obravnavo poročila poslovanja v letu 2012 
 Priprava zloženke za ReO SKEI Velenje za potrebe novega članstva 

 
Marec 

 Obravnava  poročila poslovanja in zaključnega računa za leto 2011 
 Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2012 
 Priprava na sklic seje ReO SKEI 
 Priprava na izobraževanje »Pridobivanje novih članov SKEI« 

 
April 

 Izvedba in organizacija seje IO SKEI Slovenije 
 Izvedba seminarja »Pridobivanje novih članov SKEI« 
 Obravnava stanja na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja po 

podjetjih 

 Dogovor o praznovanju delavskega praznika 1. maja 
 

Maj 

 Dogovor o udeležbi na letnih športnih igrah SKEI Slovenije  
 Izvedba tekmovanja v ribolovu za člane SKEI povezanih v SKEI ReO Velenje  
 Predstavitev dela in aktivnosti komisije za ženska vprašanja pri RO SKEI 
 Posredovanje in izmenjava možnosti organizirane ponudbe letovanj in 

dopustov 
 
Junij    

 Priprave na jesenski seminar 2012 
 Obravnava pobude o izvajanju tedenskih-mesečnih sestankih, krepitev mreže 

zaupnikov SKEI 

 Srečanje s predstavniki SPESS in IO ReO SKEI 
 
Avgust     

 Dogovor o izvedbi jesenskega seminarja 2012 
 Dogovor o izvedbi skupne seje organov ReO SKEI Velenje s predstavniki ReO 

Krasa-Notranjske in obale (KNO)  
 Udeležba članov aktiva SKEI mladi na taboru v Ribnem 
 

September 

 Izvedba izobraževanja zaupnikov in članov SD 
 Predstavitev dela aktiva SKEI mladi Velenje na stojnici 
 Priprava na sklic seje ReO SKEI 
 

Oktober 

 Srečanje zaupnikov SKEI Velenje z zaupniki SKEI KNO 
 Poročilo izvajanja solidarnostnih pomoči pri ReO SKEI Velenje 
 Poročilo o izvajanju kolektivno nezgodnega zavarovanja pri Adriatic-u 
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November 

 Obravnava pobude o izplačilu božičnice v podjetjih 
 Ustanovitev aktiva SKEI seniori in programa dela aktiva  

 
December 

 Priprava in izdelava poročila o aktivnostih v letu 2011 
 Sklic novoletne seje ReO SKEI 

 
 
OPOMBA 
 
Uskladitev plač in odprava uravnilovke je osrednja naloga dela na regiji. 
Nekatere naloge iz programskih smernic dela za leto 2012, ki niso 
opredeljene po mesecih imajo značaj stalnice dela organov ReO SKEI 
Velenje. Prav tako so stalnice dela naših organov seznanjanje z 
informacijami iz sej organov in aktualnostmi SKEI Slovenije, o aktualnih 
dogajanjih v podjetjih, o tem poročajo predsedniki SP na sejah Regijskega 
odbora, prav tako je točka stalnica tudi gibanje članstva na regiji. 
V program dela bodo vključene tudi pobude iz podjetij, konference SP, 
SKEI Slovenije, ZSSS Slovenije in drugih institucij. 
   
 
 
 
 
 
  Pripravil:                                                                                      Predsednik:       
Branko Amon                                                                                   Žan Zeba                                                                                                         
 


