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                                                                                                               Velenje, 01. februar  2012 

 

 

 

 
 

Da je smučanje v sindikatu SKEI priljubljeno ni potrebno posebej izpostavljati. To zgovorna 

kažejo podatki o udeležbi na 18. Državnem prvenstvu SKEI v veleslalomu in tekih na smučeh. 

Smučanja se je udeležilo okoli 800 udeležencev iz 12 regijskih in območnih organizacij iz cele 

Slovenije. Poleg smučarjev so bili tudi spremljevalci, ki so navijali za svoje predstavnike ali 

izkoristili dogodek za smuko v lastnem interesu. Tekmovanje je bilo izvedeno 20. januarja 

2012 na Golteh, v organizaciji SKEI Slovenije in Regijske organizacije SKEI Velenje. 

Izkušeni člani komisije za šport pri Republiškem odboru so tekmo skupaj s smučarskim 

klubom izpeljali z odliko. Nekoliko grenkobe je prispevalo vreme, ki tekmovalcem in 

smučarjem ni bilo v celoti naklonjeno.   

Druženje je potreba in nujnost, kar se je pokazalo tudi po končanem prvenstvu, ko se 

udeležencem ni mudilo v dolino in so med klepetom tkali nova poznanstva. Udeleženci so na 

koncu obljubili, da se naslednje leto snidejo v še večjem številu na Gorenjskem.  

Najuspešnejša ekipa v skupni uvrstitvi je bila ekipa iz Velenja, pred ekipo iz Gorenjske in 

Štajerske.  

(Fotografije posnel Vinko Jeličić)  

 

 

 
 

Regijska organizacija vsako leto pristopi k izdelavi planskih dokumentov, ki jih IO ReO SKEI v 

januarju pripravi in obravnava kot predlogo. Ti dokumenti »Programske smernice dela za leto 2012, 

Program dela ReO SKEI Velenje za leto 2012, ter Program izobraževanja za leto 2012«, so osnova 

za pripombe do obravnave na seji Regijskega odbora, ki v marcu te dokumente dokončno 

obravnava in  sprejme.  
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Februarja se pripravi še finančni plan za tekoče leto. 

 

 

 
 

Sklicana je bila 6. seja IO ReO SKEI Velenje, ki je obravnavala predlog planskih dokumentov, 

sprejet je bil dogovor o udeležbi ekipe na 18. DP SKEI Slovenije v smučanju, imenovana je bila 

inventurna komisija za popis osnovnih in denarnih sredstev, sprejet sklep o imenovanju zunanjega 

predstavnika sindikata SKEI v dveh podjetjih, kjer so voljeni predstavniki odšli iz podjetja, oziroma 

je podjetje v stečajnem postopku. Poleg omenjenega je seja obravnavala tudi točke stalnice kot so; 

obravnava in sprejem zapisnika, gibanje članstva ter informacija s sej organov in aktualne naloge 

SKEI. 

 

10 predstavnikov iz podjetij naše regije obiskuje seminar Chance 4 Change v sklopu projekta 

»Razvoj, izvedba in vrednotenje programov za izboljšanje subjektivnega dobrega počutja«, katerega 

partner je tudi SKEI Slovenije. 

Udeleženci so zadovoljni s seminarjem in predavatelji ter obljubljajo, da bodo  zahtevali obravnavo 

tematike tudi v podjetjih od koder prihajajo. 

         

 

 

 

 

             Sekretar: 

          Branko Amon l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


