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Spoštovani člani in članice, 

 

Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v mesecu maju. 

 

Z veseljem lahko poročamo, da so delavci podjetja NATRAL d.o.o. iz Ljutomera prejeli prva 

nadomestila na Zavodu za zaposlovanja ter prejeli izplačila iz Jamstvenega sklada R Slovenije 

s tem se je njihova trnova pot v tem podjetju pot končala. 

 

V tem mesecu smo sklicali sejo SKEI, ReO za Pomurje z namenom sprejema finančnega 

poročila za leto 2010 in obravnavali ter sprejeli smo program dela za leto 2011. 

 

V tem mesecu sta bila sklicane dve 

seje IO SKEI Slovenije ter ena seja 

RO SKEI Slovenije na katerih sva 

bila prisotna s predsednikom.  

 

Ena od sej je bila organizirana tudi v 

naši regije (ob tem zahvala vsem iz 

podjetja Elektromaterial d.d. iz 

Lendave, kjer smo si lahko ogledali 

proizvodni proces).  

 

 

 

 

 

 

SKEI Slovenije je bil v tem mesecu tudi organizator Mednarodnega srečanja - 

memorandumske skupine katera je potekala v Moravskih Toplicah v hotelu VIVAT. Skupaj s 

kolegom Bogdanom Ivanovičem smo jim poskušali v kratkem predstaviti našo pokrajino.  

 

Z našo pomočjo so delavci spet morali napovedati stavko v podjetju INOKS obrat Galvanika, 

ter si na ta način izboriti plačo za prejšnji mesec. 

 

SKEI, Regijska organizacija za Pomurje je organizirala 4. Ribiško tekmovanje, ki je bilo ob 

enem izborno tekmovanje za prvenstvo SKEI Slovenije. Tekmovanje je potekalo dne 

21.05.2011 v gostišču Malibu na Kapci. Prijavljenih in sodelujočih je bilo 6 ekip oz.  
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sindikalnih podružnic vsaka z tremi tekmovalci, ki so vsi skupaj ujeli približno 120 kg rib, ki 

smo jih na koncu vrnili v ribnik. Ne glede na vremensko napoved g. Trontlja smo imeli 

prekrasne vremenske pogoje za kar je v veliki meri zaslužno odlično vzdušje, ki so ga 

pripravili tekmovalci in njihovi spremljevalci. Organizacija je potekala v domeni Izvršnega 

odbora SKEI, ReO za Pomurje, ki je tekmovanje organiziral po besedah sodelujočih zelo 

dobro ob tem, da se je v en glas slišalo, da se drugo leto spet dobimo. Ob tem se zahvaljujemo 

vsem podpornikom ter sponzorjem kateri so pripomogli, da so vsi tekmovalci prejeli praktične 

nagrade. 

 

Vrstni red ekipno: 

1. ARCONT d.d. Gornja Radgona 

2. SCT-TKO d.o.o. 

3. ARCONT IP d.o.o. Gornja 

Radgona 

Vrstni red posamezno: 

1. Dervarič Matej 22,70 kg 

2. Kegl Borut 16,05 kg 

3. Kranjc Danilo 10,55 kg 

 

 

 

 

 

 

SKEI, ReO za Pomurje je sodelovala na letnih športnih igrah SKEI Slovenije, kjer je skupno 

osvojila 11. mesto ter nekaj odmevnih rezultatov posamezno. Rezultate si lahko ogledate na 

spletnih straneh SKEI Slovenije: http://skei.si/uploads/skei/public/_custom/SKEI_2011_-

_LETNE_IGRE_-_rezultati.xls 

 

Tudi v tem mesecu smo pripravili, kar nekaj dopisov za naše člane oz. so bili napoteni na 

pravno službo, kjer so bili deležni pravne pomoči.  

 

                                                                                               Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

                                                                                                               

                                                                                                             Robert Seršen l.r.  
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