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                                                                                                                                 Velenje, 05. maj  2012 
 

 
 

 
 

 12. maja je SKEI Slovenije 
razpisal oziroma organiziral 
tekmovanje v kegljanju. To 
tekmovanje je bilo letos prvič 
vpeljano v urnik športnih 
prireditev. Tekmovanje je bilo 
izvedeno v Cerknici in se ga je 
udeležilo 6 moških in 4 ženske 
ekipe. Naša regija je na tem 
tekmovanju sodelovala z žensko in 
moško ekipo. Ženske so bile 
uspešnejše, saj so v skupni 
uvrstitvi  dosegle 2. mesto, 
medtem ko so moški dosegli 3. 
mesto.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                             (Fotografija iz spleta SKEI Slovenije - tekmovalke in tekmovalci iz ReO SKEI Velenje) 

 
V soboto 15. maja smo v regiji SKEI Velenje izpeljali 3. regijsko tekmovanje v ribolovu. Tekmovanje je bilo 
izvedeno ob Škalskem jezeru in se ga je udeležilo rekordno število desetih ekip in med ekipami je bila tudi ena 
ženska. Kljub nekoliko hladnemu jutru je bilo razpoloženje dobro in vsa zahvala Ribiški družini Velenje, ki je z odliko 
izpeljala omenjeno tekmo. Seveda so bili na koncu najbolj veseli posamični zmagovalci po sektorjih ter tri 
najuspešnejše ekipe, od katerih si je zmagovalna priborila udeležbo na DP SKEI Slovenije, ki bo letos v Posočju v 
novi Gorici. Zmagovalci, ki so isti kot lani, so ribiči ekipe Gorenje 2, drugo mesto je zasedla ekipa Gorenje 1, 
tretje mesto ekipa Gorenje PPA.  

(Fotografiral Vinko Jeličić;)                Najuspešnejši posameznik                                             Gasilska slika udeležencev        
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26. maja so v Posočju potekale letne igre SKEI Slovenije. Na igrah so udeleženke in udeleženci nastopali v 
šestih panogah. Zmagovalci so vsi, ki so to sobotno dopoldne preživeli ob športnih igriščih, kot udeleženci ali 
gledalci. Ker pa športnike zanima  tudi kakšen je bil njihov dosežek je prav, da omenimo vsaj prve tri najuspešnejše 
regije v skupnem seštevku. Zmagovalci so letos postali kolegi iz SKEI Koroške, na 2. mesto se je uvrstila ekipa 
regije SKEI Velenje in 3. mesto so dosegli domačini iz SKEI Posočja. Pa še nečem so bile letošnje letne igre 
nekoliko drugačne. Med sabo so se v igranju nogometa pomerili člani športne komisije in  člani IO SKEI 
Slovenije. Zmagal je nogomet, kar je razbrati tudi iz spodnje fotografije. 

(Fotografije posnela Mateja Bauman;)           Zmagal je nogomet                                                                        Odbojkarice iz SKEI Velenja 
  
 
SKEI-evci smo ta mesec tekmovali tudi v varjenju. Vsake dve leti SKEI skupaj z Društvom za varilno tehniko 
Maribor izpelje omenjeno tekmovanje, ki poteka v kategorijah TIG in MAG. Običajno je to na Celjskem sejmu. 
Tekmovalci morajo poleg praktičnega znanja pokazati tudi znanje iz teorije. SKEI Velenje se je omenjenega 
tekmovanja udeležila s tremi tekmovalci. S ponosom  lahko zapišemo, da je naš tekmovalec Dragan Anić v 
kategoriji TIG zasedel 1. mesto. 
 
 

 
V maju je ReO SKEI Velenje gostila komisijo za 
ženska vprašanja, pri RO SKEI Slovenije. 
Najprej so si članice komisije ogledale 
proizvodnjo v tovarni BSH Nazarje. Podjetje se 
lahko pohvali, da poleg proizvodnje razvija še vse 
vrste zagonskih motorjev male gospodinjske 
stroje. V Velenju so se članice komisije srečale s 
kolegi iz IO ReO SKEI Velenje, kjer so kolegice 
predstavile delo komisije in smernice za 
nadaljnje aktivnosti. Po seji je bila sklicana tudi 
novinarska konferenca, na kateri je bil 
predstavljen položaj žensk v podjetjih naše 
industrije. Še vedno so razlike v plačah. Ženske 
v primerjavi z moškim za enako delo dobilo 
nižje  plačilo. Podano je bilo nekaj podatkov o 
plačah in izobrazbi po spolu v Gorenju.  

(Fotografirala Milena Krstić Planinc;)         Novinarska konferenca v Velenju 
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Sklicana je bila 9. seja IO ReO Velenje. Poleg točk stalnic je obravnavala izbor tem za jesenski izobraževalni 
seminar ReO. Se seznanila in sprejela odločitev o udeležbi na športnih igrah, tekmovanju varilcev, obravnavala 
kadrovske zadeve in se seznanila z gibanjem članstva ter informacijami o aktualnih nalogah v regiji in SKEI 
Slovenije.  
 
Sklican je bil zbor članov upokojencev v regiji SKEI Velenje. Člani so sprejeli odločitev za ustanovitev aktiva 
SKEI seniorji in sprejeli program dela ter izvolili vodstvo aktiva. Za predsednika aktiva je bil izvoljen Ivan 
Sotošek, za podpredsednika Vinko Švigelj in za članico Vera Blagovič.  
 
V okviru 1. maja praznika dela smo skupaj s ŠSS izpeljali praznovanje na Graški gori. Poleg kulturnega in 
športnega dogajanja so bili udeleženci deležni tudi zabavnega programa ob zvokih priznanega ansambla 
Sredenšek. Poskrbljeno pa je bilo tudi za gostinsko ponudbo . 
ReO SKEI Velenje je ob prazniku 1, maja objavila tudi čestitko na lokalnem TV kanalu lokalnega časopisa Naš 
čas. 
 
Konferenca PS SKEI Gorenje je bogatejša za nov  turistični objekt v termah Olimje. V uporabo članom SKEI je  
bil predan obnovljeni objekt hišice v Aqualunu. Ob tej priložnosti je bil pripravljen tudi kratek glasbeni program, z 
nagovorom in opisom obnovitvenih del na tem objektu. Otvoritve se  je udeležil, poleg zaupnikov SKEI iz Gorenja in 
regije še delavski direktor gospod Drago Bahun.   
 
V Gorenju Notranja oprema se pripravljajo organizacijske spremembe poslovanja, ker bodo iz enovitega 
podjetja, ustanovili še dve novi pravni osebi. Tudi sindikat SKEI je začel voditi razpravo kako bi po novem 
organiziral sindikat in SD. 
 
Omeniti velja še novico, da sta v podjetju Turna d.o.o. sindikat SKEI in uprava pričela s pogajanju za 
podjetniško kolektivno pogodbo in izpeljana sta bila že dva pogajalska sestanka.  
 

 

    

 

                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                  Sekretar: 
                    Branko Amon l.r 
 


