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

 
 
 
V  mesecu maju sta bile sklicani 11. seja IO in 3. seja ReO SKEI  Velenje. 
Seji sta obravnavali izvedbo in oceno seminarja o sestankih in pisanju zapisnika. Dogovor o 
pristopu k izvedbi in organizaciji IV. letnih igrah SKEI Slovenije ter o udeležbi ekip iz regije, 
na omenjenem tekmovanju. Med obravnavanimi točkami pa so tudi točke, ki so stalnice na 
sejah IO in ReO SKEI Velenje. To so pregled in potrditev zapisnika in realizacija sklepov iz 
prejšnjih sej, točka informacije s sej organov in aktualne naloge SKEI, nadalje aktivnosti in 
naloge SP SKEI po podjetjih ter pobude in vprašanja. 
 
23. maja se je 41 zaupnikov SKEI udeležilo seminarja o vodenju sestankov in pisanju 
zapisnikov, ki se je izvajal v Gorenju. 
Omenjeno tematiko smo med zaupniki SKEI že večkrat obravnavali. Omenjeno temo nam je 
predstavilo že več  predavateljev in vsak je po svoje, predstavitvi vdahnil tudi svoj osebni 
prispevek. Zapisati je potrebno, da so predavateljici gospe Majdi Šavko, profesorici 
pedagogike, slušatelji namenili zelo dobro oceno. Sami so ocenili, da so pridobili določeno 
dodatno znanje, ki ga bodo s pridom uporabili pri svojem delu.  
 
V podjetjih naše regije smo tudi v maju nadaljevali z zbiranjem podpisov o peticiji » Za 
kakovostne in vsem dostopne javne storitve«. Največji del naloge bodo opravili v Gorenju, 
kjer predvidevajo, da bodo do konca maja zbrali okoli 1000 podpisov. 
 
V mesecu maju smo gostili kolege iz OO SKEI za Pomurje, ki so izrazili željo po ogledu 
podjetja Gorenja in se seznaniti z organiziranostjo sindikata in delovanju sklada SVS. Ob 
tej priliki smo jim predstavili tudi  SKEI  v regiji. Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali  
tudi muzej premogovništva v Velenju. 
 
V regiji imamo v teh dneh največ dela  s sestavo  ekip v nogometu in pikadu, ki bosta zaradi 
najboljšega doseženega rezultata na lanskih letnih športnih igrah SKEI, zastopali barve 
SKEI na 8. športnih igrah ZSSS. Omenjeno tekmovanje bo 16. junija 2007 v Ljubljani. 
 
Omeniti moramo tudi aktivnosti, ki potekajo na pripravi za organizacijo IV. letnih igrah 
SKEI Slovenije, ki bodo 23. junija 2007 v Velenju.  
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