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Osnova za program so programske smernice dela za leto 2011.  
 

I. Časovni okviri sej organov ReO SKEI Velenje; 
 
1.  Izvršni odbor SKEI Velenje – 9 sej 
     18. januar,       15. februar,      15. marec,  19. april, 
     17. maj,           14. junij,          23. avgust,  18. oktober,       
     09. november.        
 
2.  Regijski odbor SKEI Velenje – 4 seje 
      3. marec (programsko volilna seja ReO) 
      29. marec, 14. oktober,  15. december. 
 
3.  Nadzorni odbor ReO SKEI Velenje – 1 seja 
      18. marec 
        
                                                                  

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

 Obravnava predlogov letnih planov; programa dela in izobraževanja 
 Dogovor o udeležbi na  17. DP SKEI Slovenije v veleslalomu in smučarskih 

tekih 

 Priprava na sklic programsko volilne seje ReO 
 Aktivnosti zbiranja podpisov za izvedbo referenduma proti ZPIZ in ZMD 
 Izvedba inventure na ReO SKE Velenje 
 Pomoč pri izvedbi volitev v SP SKEI po podjetjih in programih 
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Februar 

 Uskladitev in pogajanje za dvig plač po zakonu o minimalni plači in KPD  
 Nadaljevanje aktivnosti pri zbiranju podpisov za izvedbo referenduma ZPIZ in 

ZMD 

 Gostitelji seje IO SKEI Slovenije 
 Priprava na obravnavo poročila poslovanja v letu 2011 
 Sodelovanje na zimskih igrah  
 

Marec 

 Sklic programsko volilne seje ReO 
 Obravnava  poročila poslovanja in zaključnega računa za leto 2010 
 Sprejem finančnega načrta za leto 2011 
 Priprava na sklic seje ReO SKEI 

 Evidentiranje in kadrovanje za funkcije SKEI Slovenije (predsednik in 
podpredsednik SKEI, člane NO in organe kongresa)   

 
April 

 Razprava o kongresnih dokumentih in kadrovskih postopkih  
 Obravnava stanja na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja po 

podjetjih 

 Dogovor o praznovanju delavskega praznika 1. maja 
 Sklic volilne seje aktiva SKEI mladi Velenje  
 

Maj 

 Dogovor o udeležbi na letnih športnih igrah SKEI Slovenije  
 Izvedba tekmovanja v ribolovu za člane SKEI povezanih v SKEI ReO Velenje  
 Posredovanje in izmenjava možnosti organizirane ponudbe letovanj in 

dopustov 

 Evidentiranje članov iz ReO SKEI Velenje za komisije pri RO SKEI Slovenije 
 
Junij    

 Udeležba na 6. Kongresu SKEI 
 Priprave na jesenski seminar 2011 

 
Avgust     

 Dogovor o izvedbi jesenskega seminarja 2011 

 Kadrovanje članov iz ReO SKEI Velenje za komisije pri RO SKEI Slovenije 
 

September 
 Izvedba izobraževanja zaupnikov in članov SD 
 Predstavitev dela aktiva SKEI mladi Velenje na stojnici 

 Priprava na sklic seje ReO SKEI 
 

Oktober 
 Obravnava in uskladitev dokumentov SKEI sprejetih na kongresu  
 Srečanje zaupnikov SKEI Velenje z zaupniki SKEI Posočja 

 Poročilo izvajanja solidarnostnih pomoči pri ReO SKEI Velenje 
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 Poročilo o izvajanju kolektivno nezgodnega zavarovanja pri Adriatic-u 
 
November 

 Obravnava pobude o izplačilu božičnice v podjetjih 
 Iskanje in zagotavljanje servisa storitev v okviru teritorialne organiziranosti 

(ŠSS Velenje ZSSS…) 
 
December 

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

 

 
 
OPOMBA 
 
Ker je letos Kongres SKEI, je potrebno skladno z rokovnikom izvesti 
opravila in volitve na vseh ravneh naše organiziranosti.  
Na ReO bo tekla razprava in posredovane bodo pripombe na poročila o 
delu v preteklem mandatu,  vključili se bomo tudi v razpravo programskih 
smernic dela za naslednji mandat.  
Nadalje bo veliko aktivnosti povezanih z zbiranjem podpisov za izvedlo 
referenduma proti pokojninski zakonodaji in ZMD. 
Uskladitev plač in odprava uravnilovke pa ja osrednja naloga dela na regiji. 
Nekatere naloge iz programskih smernic dela za leto 2011, ki niso 
predeljene po mesecih imajo značaj stalnice dela organov ReO SKEI 
Velenje. V program dela bodo vključene tudi pobude iz podjetij, 
konference SP, SKEI Slovenije, ZSSS Slovenije in drugih institucij. 
   
 
 
 
 
 
  Pripravil:                                                                                      Predsednik:       
Branko Amon                                                                             Ivan Sotošek l. r. 

                                                                                                         
 


