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Osnova programskih smernic je program dela za mandatno obdobje 2006-
2011, dosedanja praksa ter nerealizirane in nedokončane naloge iz preteklega 
leta. 
Ker je letos  kongres SKEI Slovenije , se lahko smernice dela dopolnijo še z 
aktualnimi naloga in dokumenti sprejetimi na omenjenem kongresu.  
Smernice bodo obravnavane na IO in ReO SKEI Velenje. Opredeljen bo tudi 
časovni plan sklica posameznih sej z mesečnimi aktivnostmi in plan 
izobraţevanja za leto 2011.  
Podčrtane točke so prednostne naloge naših planskih usmeritev v letu 2011.  
 

ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE 
 Priprava, obravnava in sprejem letnih planov; programa dela, izobraževanja in finančni 

plan 

 Obravnava zaključnega računa in oddaja letnih poročil na AJPES 
 Sklici sej organov Regijske organizacije; IO, ReO in NO ter aktiva SKEI mladi 
 Sklic programsko volilne seje ReO SKEI Velenje za mandat 2011 - 2016 
 Pomoč SP SKEI po podjetjih pri volilnih opravilih   
 Volitve vodstva aktiva SKEI mladi 
 Pomoč pri delovanju SP SKEI Podkrižnik in Fori (nepriznavanje sindikata v podjetju)  

 Nudenje pomoči SP SKEI po podjetjih pri organiziranosti in delovanju 
 Ustanovitev aktiva upokojencev 
 Izvajanje aktivnosti projekta »Pridobivanje novih članov SKEI« 

 

SISTEM VARSTVA PRAVIC IN SODNEGA VARSTVA 
 Spremljanje in nadziranje izvajanja KPD SKEI in PKP 
 Nudenje pomoči pri sklenitvi KP za skupino Gorenje, ki bo vsebovala minimalne 

standarde  

 Razprava o potrebnosti spremembe PKP za podjetje Gorenje d.d. 
 Pomoč pri sklenitvi PKP v podjetju TURNA  
 Nadziranje izvajanja  določil ZDR in druge aktualne zakonodaje 
 Ukrepanje ob ugotovljenih kršitvah ZDR-a, drugih zakonov ter KP ter Obveščanje 

Inšpekcij dela o kršitvah v podjetjih 
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 Zagotavljanje pravnega svetovanja in zastopanje v delovno pravnih sporih preko 
odvetnika Šaleško – Savinjskih sindikatov Velenje 

 Seznanjanje s spremembami in izvajanje veljavne zakonodaje; ZPIZ, ZZZS, ZVZD, 
ZSDU, ter druga aktualna zakonodaja… 

 

EKONOMSKI IN SOCIALNI POLOŢAJ ČLANOV SKEI  
 Uskladitev plač s KPD po podjetjih ter zahteva po višjih osnovnih plačah  
 Skrb za izvajanje izplačil drugih prejemkov; regresa za letni dopust, nadomestila za 

malico, prevozni stroški, solidarnostne pomoči, božičnica, participacija zaposlenih pri 
dobičku, ter druge nagrade iz uspešnosti poslovanja 

 Izvajanje solidarnostnih pomoči v ReO SKEI Velenje 
 Spremljanje in obravnava izvajanja kolektivno nezgodnega zavarovanja pri zavarovalni 

družbi AdriaticSlovenica  

 Seznanjanje z ugodnostmi in koriščenje Kartice ugodnosti  
 Koriščenje ugodnosti iz ponudbe DH Ljubljana d.d.  
 Pobuda za ureditev sklenitve dodatnega pokojninskega zavarovanja v podjetjih, 

D.B.S.S., TURNA  
 

KADROVSKA POLITIKA IZOBRAŢEVANJE IN INFORMIRANJE  
 Evidentiranje in kandidiranje kandidatov za funkcije ReO SKEI Velenje in SKEI Slovenije 

(za predsednika in podpredsednika SKEI, organe kongresa, člane RO ter člane komisij 
pri RO) 

 Izobraževanje lastnih kadrov; skladno s programom izobraževanja ReO SKEI Velenje, 
SKEI Slovenije, ZSSS in EMF… 

 Zagotavljanje pretoka informacij članstva in funkcionarjev o delu ReO na spletu SKEI, z 
glasilom Info SKEI, z internimi glasili SKEI po podjetjih ter sejami organov SKEI in 
drugimi oblikami informiranja 

 

KULTURA ŠPORT IN TURIZEM 
 Udeležba na  športnih tekmovanjih SKEI Slovenije; letne in zimske igre 
 Izvedba tekmovanja v ribolovu za člane SKEI povezanih v SKEI ReO Velenje  
 Posredovanje in izmenjava možnosti organizirane ponudbe letovanj in dopustov 

 Iskanje možnosti nakupa cenejših vstopnic za člane SKEI na  kulturnih, zabavnih in 
športnih prireditvah… 

 

DRUGE AKTIVNOSTI  
 Obravnava pobud iz SP SKEI po podjetjih in konference PS SKEI Gorenje 
 Udeležba delegatov iz ReO SKEI Velenje na VI. Kongresu SKEI 
 Izvajanje sprejetih sklepov in nalog SKEI Slovenije, ter sklepov organov ReO SKEI 

Velenje 
 Iskanje in zagotavljanje servisa storitev v okviru teritorialne organiziranosti (ŠSS 

Velenje ZSSS…) 
 Sodelovanje in srečanja z ReO SKEI po Sloveniji ter s sindikati dejavnosti v okviru 

ZSSS, SPESS, ter mednarodno sodelovanje med sindikati in predstavniki zaposlenih 
(Evropski sveti delavcev-ESD). 

 
   Sekretar:                                                                                      Predsednik:     
Branko Amon                                                                                  Ivan Sotošek 
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