
 

 

  
 

 

Osnova za program so programske smernice dela za leto 2010.  
 
 
 

I. Časovni okviri sej organov ReO SKEI Velenje; 
 
1.  Izvršni odbor SKEI Velenje – 9 sej 
     05. januar,       03. februar,      16. marec,  13. april, 
     11. maj,           08. junij,          24. avgust,  12. oktober,       
     09. november.        
 
2.  Regijski odbor SKEI Velenje – 4 seje 
      30. marec, 22. junij, 26. oktober,  09. december. 
 
3.  Nadzorni odbor ReO SKEI Velenje – 1 seja 
      19. marec 
        
                                                                  

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

 Obravnava predlogov letnih planov; programa dela in izobraževanja 
 Dogovor o udeležbi na  15. DP SKEI Slovenije v veleslalomu in smučarskih 

tekih 

 Izvedba inventure na ReO SKE Velenje 
 Ustanovitev SP SKEI Poslovni sistem Fori 

 
Februar 

 Dogovor o izdelavi zloženke za potrebe pridobivanja novih članov SKEI v 
Gorenju 

 Zagotoviti možnost delovanja SP SKEI Podkrižnik v podjetju 
 Priprava na obravnavo poročila poslovanja v letu 2009 
 Praznovanje 20. letnice delovanja SKEI Slovenije  
 Sodelovanje na zimskih igrah  
 

Marec 

 Obravnava  poročila poslovanja in zaključnega računa za leto 2009 
 Sprejem finančnega načrta za leto 2010 
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 Poenotenje nazivov SKEI SP in uskladitev pravil o organiziranosti in delovanju, 
za ureditev registra SP pri SKEI ReO Velenje  

 Iskanje skupnih rešitev za ustrezno reorganizacijo OO ZSSS Velenje, ki bo 
zagotavljala pričakovan servis storitev, ter ustrezno višino njihovega 
financiranja 

 Priprava na sklic seje ReO SKEI 
 Sklic volilne seje aktiva SKEI mladi Velenje  

 
April 

 Razprava o potrebnosti spremembe PKP za podjetje Gorenje d.d. 
 Pomoč pri sklenitvi KP za skupino Gorenje, ki bo vsebovala minimalne 

standarde KPD SKEI 

 Dogovor o praznovanju delavskega praznika 1. maja 
 Obravnava o potrebnosti postavitve spletne strani ReO SKEI Velenje 
 

Maj 

 Dogovor o udeležbi na letnih športnih igrah SKEI Slovenije  
 Posredovanje in izmenjava možnosti organizirane ponudbe letovanj in 

dopustov 

 Obravnava o potrebnosti postavitve spletne strani ReO SKEI Velenje 
 Vzpostaviti kadrovsko evidenco funkcionarjev SKEI na nivoju ReO, po 

funkcijah in opravljenih seminarjih  

 Posredovanje in izmenjava možnosti organizirane ponudbe letovanj in 
dopustov 

 
Junij    

 Pregled stanja sklenjenih PKP po podjetjih v naši regiji 
 Priprava na sklic seje ReO SKEI 
 Priprave na jesenski seminar 2010 

 Srečanje zaupnikov SKEI Velenje z zaupniki SKEI Dolenjske in Bele Krajine 
 
Avgust     

 Dogovor o izvedbi jesenskega seminarja 2010 
 Pobuda za ureditev sklenitve dodatnega pokojninskega zavarovanja v 

podjetjih, kje še tega nimajo (D.B.S.S. TURNA in PODKRIŽNIK) 
 

September 

 Izvedba tekmovanja v ribolovu za člane SKEI povezanih v SKEI ReO Velenje  
 Izvedba ribiškega tekmovanju SKEI Slovenije za leto 2010.  
 Pomoč za sklenitev PKP v podjetju TURNA d.o.o. 
 

Oktober 

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

 Obravnava pobude o izplačilu božičnice v podjetjih 
 Poiskati možnosti nakupa cenejših vstopnic za člane SKEI na  kulturnih, 

zabavnih in športnih prireditvah… 
 
December 

 Sklic novoletne seje ReO SKEI 
 Priprava in izdelava poročila o aktivnostih v letu 2009 

 

 
 
OPOMBA 
 
Najbolj pomembna naloga v letošnjem letu bo problematika plač povezana 
s pogajanji za  KPD SKEI, oziroma tarifno prilogo in uskladitev plač s KPD 
po podjetjih ter zahteva po višjih osnovnih plačah.  
Nadalje bo potrebno budno spremljati napovedane spremembe na 
področju ZPIZ, ZZZS, ter na zakonu o dobičku in zakonu o stavki. 
Nekatere naloge iz programskih smernic dela za leto 2010, ki niso 
opredeljene po mesecih imajo značaj stalnice dela organov ReO SKEI 
Velenje. O njih se bo razpravljalo, ko se bo zaznala potreba ali bo dana 
pobuda iz podjetij, konference SP, SKEI Slovenije, OO ZSSS, ZSSS 
Slovenije in drugih institucij. 
   
 
 
 
 
 
  Pripravil:                                                                                      Predsednik:       
Branko Amon                                                                             Ivan Sotošek l. r. 

                                                                                                         
 


