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KAJ SMO POČELI V REGIJSKI ORGANIZACIJI -    
SKEI VELENJE  FEBRUARJA 2007 

 
 
Obljubili smo postati zanimivejši. Kako nam to uspeva, pa pričakujem komentar. Prosim vse, 
ki prebirate ta poročila, da jih ocenite in svoje mišljenje zapišete.  
 
Na svoji redni 8. redni seji se je sestal IO ReO SKEI Velenje, ki je obravnaval naslednji 
dnevni red; 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje in realizacija sklepov 
2. Informacija o sklicu problemske konference SKEI (Celje, 15. 02. 2007) 
3. Dogovor o pričetku izvajanja projekta »Pridobivanje novih članov SKEI«  
4. Informacija s sej organov in aktualne naloge SKEI 
5. Pobude in vprašanja 

• Obravnava vlog solidarnostnih in drugih pomoči 
Z gotovostjo lahko zapišimo, da je najpomembnejša točka dnevnega reda bila dogovor o 
pričetku izvajanja projekta »pridobivanje novih članov SKEI«. Projekt bo predstavljen še seji 
ReO SKEI Velenje v mesecu marcu 2007 z namenom seznanitve projekta čim širšemu krogu 
izvajalcev ter postavljanju morebitnih vprašanj, dilem ali nejasnosti. 
 
Ko smo obravnavali oceno o izvedbi 13. DP SKEI v smučanju in smučarskih tekih, smo 
zapisali, da je potrebno javno pohvaliti organizatorje in izvajalce, ki so v kljub pomanjkanju 
snega uspeli opraviti tekmovanje. Zapisali smo tudi, da je k temu botrovala tudi kovinarska 
trma. Saj je večina sindikatov zaradi pomanjkanja snega letos tekmovanja odpovedalo. Ni 
mačji kašelj okoli 800 prijavljenih smučarjev spustiti po progi, ki je po koncu tekme še vedno 
zasnežena, čeprav jo je ob smučarjih topil tudi dež.  
Še posebej pa je bilo pristno druženje v nekoliko premajhnem šotoru ob vznožju smučišča, v 
katerem smo se po smučanju lahko tudi okrepčali z malico in pijačo. Posebnost druženja pa je 
bila tudi priložnostna torta ob praznovanju SKEI-evega 17. rojstnega dne.  
Če smo prejšnji mesec zapisali, da pričakujemo eno od prvih treh mest v skupni uvrstitvi, 
lahko s ponosom zapišemo, da smo postali že četrtič zapored prvaki SKEI  smučanju. K temu 
rezultatu pripomore nedvomno najštevilčnejša ekipa.  
 
Prav tako so besedo držali člani aktiva SKEI mladi, ki so sliko s prireditve »Gradovi kralja 
Matjaža« v Črni na Koroškem, z nekaj stavki teksta poslali v objavo v DE. 
 
Še o eni zanimivosti lahko zapišemo med naše delo v februarju. Našim zaupnicam SKEI po 
podjetjih smo poslali zahvalo za delo in jih povabili na gledališko predstavo ob 8. marcu – 
dnevu žena.   
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