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                                                                                                   Mežica,dne 30.03.2015 
KOMISIJA ZA ŠPORT IN REKREACIJO 
 

POROČILO O DELOVANJU KOMISIJE ZA ŠPORT IN REKREACIJO PRI 

SKEI SLOVENIJE ZA LETO 2014 

 

1. SESTANKI KOMISIJE 

V letu 2014, ki je bilo zelo aktivno se je športna komisija sestala na šestih 

rednih sejah. Na sestankih smo obravnavali in planirali vsa tekmovanja, ki so 

se dogajala v preteklem letu in jih prireja ter organizira športna komisija pri 

RO SKEI Slovenije. 

2. REALIZIRANE ŠPORTNE AKTIVNOST 

 Domačin  21. Zimskih iger v veleslalomu in smučarskih tekih je bila ReO 

SKEI Idrija. Tekmovanje so pripravili na smučišču Cerkno. Tekmovanja se 

je udeležilo več kod 700 naših članov. Domačinu gredo vse pohvale saj je 

sama organizacija bila na najvišjem možnem nivoju kljub zelo slabim 

vremenskim i pogoji (žled )je tekmovanje bilo izpeljano.  

 Državno prvenstvo v kegljanju je potekalo v Ptuju, udeležilo se je 27 
moških in 20 ženskih, skupaj 47 tekmovalcev in tekmovalk. Tekmovanje 
je potekalo posamezno in ekipno. 

 

 Organizacijo 11. letnih igre so  potekale v Velenju in so bile zelo dobro 

obiskane. Na letnih igrah je bilo udeleženih 300 tekmovalcev in 

tekmovalk iz 10 regij. 

 

 6. Državno prvenstvo v lovu rib s plovcem je potekalo v Radljah ob Dravi 

(Koroška ) v lepem sončnem vremenu se je udeležilo 42 tekmovalcev . 

 



    

    

 

 Športna komisija se je udeležila tudi mednarodnih športnih iger Sindikata 

Metalaca Hrvaške ( SMH ), ki so bile na Hvaru. Sodelovali smo v odbojki 

na mivki. Dosegli smo drugo in šesto mesto. 

Pri svojem delu smo bili uspešni in učinkoviti, zato gre pohvala vsem članom 
športne komisije. Vse naloge in aktivnosti, ki smo jih planirali smo izvedli 
brezhibno in upam, da smo s tem zadovoljili vse udeležence športnih srečanj in 
organe SKEI Slovenije, ki so nam zaupali ta mandat. 
 
Poročilo je napisal Ivo Beondič. 
 
 
 
 
       Komisija za šport in rekreacijo  
               pri RO SKEI Slovenije 
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Dostavljeno: 

- Članom športne komisije 
- IO SKEI Slovenije 
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