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POROČILO O DELU ZA MESEC  APRIL  2015 

 

 

 

V  začetku meseca aprila smo se udeležili 4. Državnega prvenstva SKEI Slovenije  v 

kegljanju v Zasavju z  našo žensko in moško ekipo iz družbe Impol. Samo tekmovanje je 

potekalo v dobrem športnem duhu. 

Naša  ekipa, tako ženska kot moška sta  dosegli odlične rezultate.  

Ženska ekipa je dosegla 1. mesto skupno, moška ekipa pa je dosegla 3. mesto skupno. 

Posamično pa so ženske dosegle tudi vsa prva tri mesta, moški posameznik pa je dosegel 

tretje mesto. 

 

Po sprejetju sprememb vseh treh Kolektivnih pogodb, smo v regiji organizirali seminar, 

katere spremembe je predstavil sekretar SKEI  za KP in PS Bogdan Ivanovič. Udeležba na 

seminarju je bila številčna, kar potrjuje da je med predsedniki sindikata  in njihovimi 

namestniki  veliko zanimanje za informacije na področju Kolektivnih pogodb. Bilo je 

postavljenih kar veliko vprašanj, saj je kar nekaj sprememb na slabše.  

Na seminarju je bila prisotna tudi predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič, katera je 

predstavila potek pogajanj in povedala, da so bila pogajanja za našo pogajalsko skupino zelo 

naporna. 

 

Udeležil sem se Izobraževalnega seminarja, v Jamarskem gradu pri Domžalah katerega je 

organiziral SKEI Slovenije na temo Sprememba Kolektivne pogodbe za kovinske materiale in 

livare, kjer sem predstavil sklenitev pogodbe o zaposlitvi. 

 

V Celju na lokaciji Celjskega sejma je 24. aprila potekalo 4. Državno prvenstvo tekmovanja 

Varilcev v kategoriji  varjenja MAG in TIG, katerega je organiziralo Društvo za varilno 

tehniko Maribor, v sodelovanju s sindikatom SKEI in Celjskim sejmom.  V času tekmovanja 

smo bili  predstavniki SKEI prisotni tudi na tiskovni konferenci, kjer smo predstavili pomen 

in gibanje sindikata SKEI. 

 

Organizacija in izvedba tekmovanja varilcev je bila zelo dobra. Čestitke našim tekmovalcem 

iz družbe Alchrom Ruše, katera sta zasedla odlično 1. in 3 mesto pri varilnem postopku TIG – 

BW. 

V prihodnje si želimo, da bi se varilskega tekmovanja udeležilo več  tekmovalcev. 

 

S tekmovanjem varilcev ohranjamo dolgoletno tradicijo predhodnega tekmovanja kovinarjev. 
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