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POROČILO O DELU V LETU 2014 AKTIV SENIORJEV  

SKEI ReO VELENJE 

 

Aktiv seniorjev SKEI Velenje je bil ustanovljen, na pobudo IO ReO  SKEI Velenje 

30. maja 2012 na katerem je bil soglasno sprejet sklep o ustanovitvi aktiva in 

izvoljeno tričlansko vodstvo aktiva.  Osnovna skrb članov sindikata  seniorjev temelji 

na zagotavljanju medgeneracijske solidarnosti in vzdržnosti  pokojninskega sistema. 

Posebej občutljivi   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 

minus ), druženje in druge aktivnosti. 

Vodstvo aktiva se je v letu 2014 formalno sestalo dvakrat, sicer pa še vsaj trikrat  

neformalno, na katerem smo se dogovarjali o realizaciji nalog, ki so bile planirane 

(kostanjev piknik, ogled Ptuja, pohod okrog jezera še pred tem ogled Gorenja) . 

Na 6. redni seji vodstva aktiva seniorji ReO SKEI Velenje,  (10. 9. 2014),   smo 

pregledali realizacijo sprejetih sklepov, obravnavali poročilo o delu aktiva, 

pregledali plačilo članarine, se dogovorili  o organizaciji jesenskega srečanja 

(kostanjev piknik) in izvedba izleta na Ptuj. Članom so bile posredovane tako pisna 

kot informacija po elektronski pošti. Vsem članom pa smo poslali tudi čestitke ob 

rojstnem dnevu.   Naši člani   pa so se udeležili tudi športnih tekmovanj, zlasti 

tekmovanja v veleslalomu .   

Ogled  Gorenja: 

Zbrali smo se, v četrtek 15. maja 2014 na recepciji   Gorenja, kjer sta nas   sprejela; 

predsednik konference SKEI PS Gorenja Žan Zeba in predsednik sindikalne 

podružnice SKEI GA, Vinko Jeličič.   Ogledali smo si proizvodnjo HZPA,  PPS, KA 

in Navisa. Nekatere spremembe so res zelo vidne, velike skoraj neprepoznavne. Ja, 

res je veliko novosti; pomivalni stroji, veliki hladilnik, vitrine, toplotne črpalke pa 

hladilnik red-bul…  

Veseli smo, da se delajo novi proizvodi z večjo dodano vrednostjo in upamo, da bo 

tudi dovolj naročil, da bodo delavci imeli dovolj dela! 



 

 Ogled hladilnika red-bul – Gorenje 15.maja 2014 

Seniorji SKEI RO VELENJE smo se odločili tudi, da se vsak četrtek v juniju dobimo 

pri ribiški koči  in izvedemo pohod okoli Škalskega jezera! Kljub dežju, se nas je 

zbralo kar nekaj članov. 

Udeleženci kostanjevega piknika. Tokrat  smo se zbrali 16. oktobra pri naši  bivši 

sekretarki  ReO  Jožici Hercog v Halozah. Bilo je super   

 

Haloze 16.10.2014  
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Konec oktobru smo bili gosti na skupni seji ReO Velenje z ReO Ptuj na Ptuju. 

 

Ogled:  vinske kleti v Ptuju     Perutnine Ptuj 

16. decembra 2014   organizirano tretje letno srečanje članov SKEI SENIORJI iz 

RO Velenje, pregledali naše delo v letu 2014 in se seznanili s pričakovanji v letu 

2015.Žal je sindikat edini, ki se še upira pohlepnemu kapitalu in več ko nas bo, 

močnejši bomo. Zato se moramo   tako organizirati, da bomo znali  poskrbeti zase 

in da bomo bogate delovne izkušnje lahko prenašati tudi na mlajše generacije. 

Imamo možnost, da nekaj naredimo  zase in  za našo organizacijo.    

Še nekaj aktualnih dogodkov, ki smo jih obravnavali: 

 v Gorenju GA izvoljen nov predsednik in sicer Jeličić Vinko. V Gorenju  omogočili 

možnost več ponudnikov dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izvoljen je nov 

nadzorni svet.  Potrjeni  so bili vsi kandidati katere je predlagal sindikat. Ustanovili 

so tudi evropski Svet delavcev. Potekajo intenzivna pogajanja glede podjetniške 

kolektivne pogodbe, prisotna je težnja o oženju pravic (malica, dopust, prevozi…) 

 Sindikat je bil nosilec humanitarni akciji Gorenja za poplavljence v Srbiji, Hrvaški in 

Bosni. Zbralo se je kar za 25 ton raznih živil,    

 podjetja Eriko ima problem v komunikaciji, ki je izpod vsakega nivoja. Vodstvo 

podjetja  želi odpuščati ljudi. Delavci Erika vedno bolj razmišljajo tudi o stavki. 

 Reorganizaciji Notranje opreme in prodaja v lanskem letu ameriškemu kupcu. 

Ostalo le še 140 zaposlenih. 

 Na nivoju SKEI Slovenije potekajo  pogajanja za vse tri kolektivne pogodbe, 

 V ZSSS  izvedene nekatere kadrovske zamenjave v ožjem vodstvu. 

 Izrazili  smo zaskrbljenost, kako pokojnine padajo, zaskrbljujoča je tudi splošno 

slaba situacija v državi, saj vedno več družin živi na robu preživetja.  



 

 

Predlog 

 

PROGRAM DELA AKTIVA SKEI SENIORJI 

za leto 2015 

 

 Seje vodstva Aktiva SKEI seniorji v regiji 2 do 3 krat letno 

 Sklic vseh članov Aktiva SKEI seniorji 1 krat letno 

 Komuniciranje s člani,   pisno,  po potrebi telefonsko, e-mail 

 Operativna opravila; plačilo članarine, voščila,  pridobivanje članstva 

 izdelava letnega poročila in plana dela  

 Družabno življenje (izlet, kostanjev piknik, pohod okrog jezera, srečanje na 

kavici in druženje). Vodstvo aktiva izdela podrobnejši program. 

 Skrb za socialni položaj članov (solidarne pomoči…)   

 Informiranje o počitniških kapacitetah s katerimi upravlja sindikat SKEI  

 Druge aktivnosti: 

o sodelovanje na letnih in zimskih športnih igrah, 

o regijskem ribiškem tekmovanju, 

o sodelovanje na protestnih shodi v katerih sodeluje ReO SKEI 

Velenje, 

o udeležba na seminarjih, sejah regijskega odbora in drugih organih  

 

Velenje16.december 2014 

Predsednik aktiva  

Ivan Sotošek l.r. 
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