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KAJ SMO DELALI OD APRILA  DO JUNIJA 2012 

 
5. aprila 2012 smo za sindikalne zaupnike organizirali seminar, na katerem 

nas je predsednica komisije za enake možnosti pri SKEI Sloveniji Mateja 

Gerečnik seznanila z dejavnostjo te komisije, predsednica SKEI Slovenije 

Lidija Jerkič je spregovorila o agencijskem delu, predstavljeno pa je bilo 

tudi delovanje in ugodnosti Delavske hranilnice v Slovenj Gradcu in na 

koncu smo bili  še seznanjeni z ugodno ponudbo podjetja za turizem, 

gostinstvo Vabo iz Slovenj Gradca. 

 
15. aprila 2012 je v Mežici potekalo regijsko tekmovanje članov SKEI v 

malem nogometu. Pomerilo se je osem ekip s 67 tekmovalci. Zmagovalna 

ekipa se je uvrstila na majske letne igre SKEI Slovenije.  

 
1. maja se je ob 12. uri, ob Ivarčkem jezeru, začel krajši program. Glavni 

govornik je bil občinski svetnik in veteran vojne za Slovenijo Zlatko 

Halilovič; zbrane sta pozdravila tudi podžupan občine Ravne na Koroškem 

in župan občine Prevalje. Za zabavo in ples je igral ansambel Koroški 

kvintet, za hrano in pijačo pa je poskrbelo podjetje Peca Commerce.  

 

V Mežici, na mestnem stadionu, je bil začetek proslave ob 14. uri. Glavni 

govornik je bil Vili Novak, predsednik SKEI – Konference sindikata Rudnik 

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

sodelovala Pihalni orkester Rudnika Mežica in pevski zbor Mežiški knapi. 

Za zabavo in ples je igral ansambel Okrogli muzikantje, za hrano in pijačo 

pa je poskrbelo podjetje Lunder. 

 
12. maja smo se  z žensko in moško ekipo udeležili prvega državnega 

prvenstva SKEI Slovenije v kegljanju, ki je bilo v Cerknici. Moška ekipa je 

dosegla odlično drugo mesto, ženska ekipa pa se je uvrstila na tretje mesto.  

 



 

 

 

Na 9. Državno prvenstvo SKEI Slovenije v letnih športnih igrah, ki je bilo 

26. maja 2012 v Posočju, smo prijavili 54 tekmovalcev in 6 spremljevalcev 

ekip. Glede na dosežene točke v posameznih disciplinah smo skupno dosegli 

odlično prvo mesto.  

 

Na regijsko tekmovanje članov SKEI v lovu rib s plovcem, ki se je odvijalo 

v soboto, 2. 6. 2012, ob Ribniku Brdinje se je prijavilo 35 tekmovalcev in 6 

spremljevalcev ekip. Najboljši trije nas bodo zastopali na septembrskem 

državnem prvenstvu v Novi Gorici.  

 

Vse od aprila so potekala pogajanja z vodstvi podjetij glede višine regresa za 

letni dopust in izplačilu le-tega.  

 

Zadnje dni v juniju smo imeli še seja izvršnega in regijskega odbora naše 

regijske organizacije. 

 

 

 

 

                                                                                  Sekretar: Jože Kolar, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


