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KAJ SMO DELALI OD APRILA DO JUNIJA 2011 
 

V aprilu smo na nivoju SKEI Slovenije uskladili spremembe statuta SKEI. Informirani smo 

bili o pripravah na sklic VI. Kongresa SKEI. Predlagali smo kandidata in eno sindikalno 

podružnico za odličje SKEI.  

 

V maju sta konferenci sindikalnih podružnic SKEI organizirali proslavi ob mednarodnem 

delavskemu prazniku. Lep dan je k Ivarčkemu jezeru pod Uršljo goro na tradicionalno 

proslavljanje 1. maja tako kot vsakič privabil množico ljudi. Opoldansko prireditev so 

naznanili strelci z možnarji iz Mežice. Po odigrani Internacionali je zbrane nagovoril 

predsednik Sindikalne podružnice SKEI Ǻkers valji Ravne Dimitrij Gošar, pozdravila sta jih 

ravenski in prevaljski župan Tomaž Rožen in Matic Tasič. Za zabavo in ples je igral ansambel 

Koroški kvintet, za hrano in pijačo pa je poskrbelo podjetje Ivarčko. V Mežici, na mestnem 

stadionu, je bil slavnostni govornik Vili Novak, predsednik SKEI Konference sindikata 

Rudnik Mežica. Zbrane so pozdravili tudi župani Mežiške doline. V programu sta sodelovala 

Godba na pihala »Rudnik Mežica« in pevski zbor »Mežiški knapi«. Za hrano in pijačo je 

poskrbelo podjetje Lunder, za veselo razpoloženje pa Brendi & Korado z ansamblom. 

 

V koroških podjetjih so potekale aktivnosti v zvezi z višino regresa za letni dopust in 

izplačilom le-tega.  

 

28. maja 2011 smo bili Korošci organizatorji 8. letnih športnih iger SKEI Slovenije. Skupno 

se je iger udeležilo 411 članov SKEI; Koroško je zastopalo 58 tekmovalcev. Zmagovalni 

ekipni pokal je ostal kar doma na Koroškem.  

 

Po 18. juniju smo izvajali aktivnosti za izplačilo regresa za letni dopust zaposlenim v dveh 

družbah, ki le-tega še nista izplačali. 

 

V tem času smo imeli sejo regijskega odbora in tri seje izvršnega odbora. 
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