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KAJ SMO POČELI V REGIJSKI ORGANIZACIJI -    
SKEI VELENJE  V juniju 2007 

 
 
V  mesecu juniju je bila sklicana 12. seja IO ReO SKEI  Velenje. 
Obravnavala je pripravo na seminar v Omišlju, ki se bo izvajal v septembru 2007. Prvič je 
bila na sejo uvrščena točka »gibanje članstva«, ki se bo pojavljala kot točka stalnica in je 
obveza iz projekta pridobivanja novih članov SKEI. Na seji je bil obravnavan in sprejet 
delničarski sporazum DH Ljubljana d.d. Obravnavane so bile tudi točke stalnice, pregled in 
potrditev zapisnika in realizacija sklepov iz prejšnje seje ter točka informacije s sej organov in 
aktualne naloge SKEI. 
 
Za našo regijo je bil osrednji dogodek sobota 23. junij 2007, ko smo v Velenju gostili okoli 
480 udeležencev 4. letnih iger SKEI Slovenije. 
Udeleženci so prišli iz 13 območij in regij SKEI. Tekmovalo je 55 moških in 25 ženskih ekip, 
ki so se pomerile v malem nogometu, kjer so igrale tudi tri ekipe članov SKEI mladi. Tekme 
so potekale tudi v odbojki, namiznem tenisu, pikadu, vlečenju vrvi, kjer so se pomerile ekipe 
tako v moški kot ženske konkurenci. Omeniti velja tudi met kamna z ramena, ki pa je se je 
odvijal samo med moškimi. Namenoma bomo izpustili rezultate, saj je tekmovanje, ki ga je v 
zgodnjih jutranjih urah motil dež, kmalu preraslo v prijetno športno druženje, kjer je bilo 
rivalstvo med ekipami v ospredju, a vendarle je tudi druženje postajalo zmeraj bolj 
pomembna sestavina srečanja. Zmagal je šport, kar kaže tudi podatek, da nismo imeli nobene 
poškodbe. Vsa zahvala izvajalcem, ki so igre pripravili, tako športnim strokovnjakom, kot 
organizatorjem, ki so se potrudili, da so se udeleženci ugodno počutili in da domov niso odšli 
lačni in žejni.  
 
Iz področja športnih dosežkov velja omenit tudi odlično uvrstitev naših športnikov, na 8. 
letnih igrah ZSSS, ki so bile 16. junija 2007 v Ljubljani. Iz naše sredine sta tekmovali ekipi v 
malem nogometu, ki je osvojila prvo mesto in ekipa v pikadu-moški, ki  je osvojila drugo 
mesto. Skupaj pa je ekipa SKEI Slovenije osvojila prvo mesto. To seje zgodilo prvič  v 
zgodovini teh iger. 
 
V podjetjih naše regije smo tudi zaključili z zbiranjem podpisov o peticiji » Za kakovostne in 
vsem dostopne javne storitve«. S ponosom lahko ugotovimo, da smo po številu zbranih 
podpisov med SKEI-evci nalogo opravili najbolje. Zbrali smo 1792 podpisov. 
 
Na koncu zapišimo še informacijo, da ravno na današnji dan, 27. junija 2007, v Gorenju d.d. 
poteka seja Evropskega Sveta Delavcev (ESD).  
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