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V našem okolju je že nekaj let navada, da se zadnji teden v avgustu mladi v Velenju sprostijo in 
obiščejo prireditve, ki jih za mlade organizira  Mladinski center Velenje (MCV). Prireditev je 
poimenovana Festival mladih kultur Kunigunda. Letos je bila to že 16. prireditev, ki vsako leto 
pridobiva na prepoznavnosti. Festival je še posebej zanimiv, ker v Velenje pripelje nastopajoče 
glasbenike, igralce in umetnike, ki niso komercialno naravnani, njihovi koncerti, igre ali razstave   
pa so enakovredne komercializiranim izvajalcem. Več o tem si je mogoče ogledati na linku: 
http://www.kunigunda.si/. 
Prireditev je omenjena ker so mladi SKEI iz Velenja, redni obiskovalci omenjene prireditve. Aktiv 
SKEI mladih je pridružen član Mladinskega sveta Velenje (MSV), ki preko MCV skrbi za aktivnosti 
mladih v Velenju. Tak način povezave in sodelovanja je v praksi nujen, da mladi skupaj 
zaznavajo mladinsko problematiko, snujejo svoje načrte in si prizadevajo za uveljavitev njihovih 
idej in zahtev.  

Ekipa, ki je skrbela za festivalski dogajanje Kunigunda                  Letošnji  nastopajoči  glasbeniki Fake Orchestra 

 
Sredi avgusta se Mladi SKEI Slovenije že nekaj let 
zapored srečujejo na taboru mladih v Ribnem pri 
Bledu. Tu preživijo aktiven konec tedna. Namestijo 
se v šotore, izpeljejo seminar in srečanju dodajo 
kulturni in športni pridih. Aktivnost sodi v sklop, 
mladim predstaviti sindikat SKEI, jih seznaniti z 
osnovnim poslanstvom organizacije in seznaniti 
ter informirati, da niso sami, ko se srečajo s prvo 
zaposlitvijo in pogodbo o zaposlitvi.  
 

Več ogleda iz tega dogodka je možno videti na linku: 
https://www.facebook.com/skei.mladi. 

http://www.kunigunda.si/
http://www.kunigunda.si/
https://www.facebook.com/skei.mladi


 

 

 

 

 
 
Avgust je poletni mesec, ko so v podjetjih kjer deluje SKEI, zaposleni na kolektivnih dopustih. Med temi 
je največje Gorenje, kjer so bili zaposleni na dopustu še prvi teden avgusta.  
To je mesec, ki dal tudi nekaj vročinskih rekordov. Sonce je pripekalo in ustvarilo visoke dnevne 
temperature in zaradi tega je bilo hlajenje v senci in vodi nujna potreba. Tudi kak dodatni vročinski 
odmor več bi se prilegel.  
 
 6 mladih iz Velenja se je udeležilo že omenjenega izobraževalnega tabora v Ribnem pri Bledu, 

katerega organizator je bila Komisija za delo z mladimi  pri RO SKEI Slovenije.  
 

 Izvedeno je bilo 6. DP SKEI Slovenije v ribolovu, ki je poimenovano kot Memorial Franca Trbuca. 
Ribiška tekma je bila izvedena ob ribniku v Zagorju ob Savi. Na tej prireditvi so naši ribiči dosegli že 
tretjo zaporedno zmago in si priborili prehodni pokal v trajno last. Ekipa si je pravico nastopa 
priborila na regijski ribiški tekmi maja 2013, v Nazarjah.  

   Ribiči v akciji na 6. DP SKEI Slovenije                                 Zmagovalna ekipa ribičev iz ReO SKEI Velenje  

 

 Žal pa je zaradi neugodnega vremena bil odpovedan 6. pohod SKEI-ja na Triglav, ki bi se moral 
zgoditi 26. in 27. avgusta. 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                  Sekretar: 
                                            Branko Amon l.r. 


