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Spoštovani člani in članice, 

 

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

 

V mesecu maju je bilo sklicanih kar nekaj organov (IO, NO ter SKEI, ReO za Pomurje) z 

namenom potrditve ter sprejema finančnega poročila za leto 2011 ter sprejema finančnega 

plana dela za leto 2012. 

Vsa poročila so bila po razpravi soglasno sprejeta. 

 

Udeležili smo se tudi 

skupnega seminarja kateri 

je potekal v Zrečah z 

mednarodno udeležbo. 

Seminar je bil izveden 

skupaj s kolegi iz 

Hrvaške na katerem smo 

podrobno obdelali teme 

kot so strogi varčevalni 

ukrepi, združevanje 

sindikatov ter agencijski 

delavci.   

 

 

 

 
Že tretjič po vrsti, je potekalo 

tekmovanje v varjenju, ki je bilo tudi 

tokrat izvedeno na Celjskem sejmišču. 

Tekmovanja se je udeležilo 27 

tekmovalcev iz regij (en tekmovalec 

tudi iz naše regije), varilo se je v 

postopku TIG in MAG. Sindikat SKEI 

je bil nosilec tekmovanja varilcev, 

SKEI Štajerske pa organizator zelo 

dobro izvedene tekmovanja. 
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Maj je bil tudi tokrat kar športno obarvan ter kot tradicija veleva smo kovinarji Pomurja spet 

namakali trnke. SKEI, Regijska organizacija za Pomurje je organizirala že 5. tradicionalno 

tekmovanje v lovljenju rib s plovcem. V začetku smo se poklonili z minuto molka bivšemu 

predsedniku SKEI, ReO za Pomurje Stanislavu Prajndlu, kateri je bil eden od pobudnikov, 

da takšna tekmovanja organiziramo v naši regiji. Tekmovanje je potekalo v soboto dne 

26.05.2012 v ribnikih Gostišča Malibu na Kapci. Prijavljenih in sodelujočih je bilo 5 ekip 

sestavljene iz sindikalnih podružnic iz regije Pomurja vsaka po 3 tekmovalci. Vseh 15 

ribičev je skupaj ujelo približno za 90 kg rib, katere smo na koncu spustili nazaj v vodo. Ob 

tem, da smo imeli naročeno lepo vreme za dobro vzdušje so zaslužni tekmovalci in njihovi 

spremljevalci ter člani kolektiva Malibu, kateri so poskrbeli še za tisti bolj veseli del. 

Organizacija je potekala v domeni SKEI, ReO za Pomurje, ki je tekmovanje organiziral po 

besedah sodelujočih zelo dobro. Vsi tekmovalci  so prejeli spominske medalje v upanju, da 

so vsi odšli domov s čim več  lepimi spomini. 

 

Vrstni red ekipno: 

1. SKEI, ARcont d.d. 

Gornja Radgona 

2. SKEI, TKO d.o.o. 

Murska Sobota 

3. SKEI, Kutsenits 

International Murska 

Sobota 

Vrstni red posamezno: 

1. Založnik David, ARcont 

d.d.,  15,700 kg 

2. Dervarič Matej ARcont 

d.d., 14,850 kg 

3. Farič Srečko TKO 

d.o.o., 11,800 kg 

 

 

 

Tudi ta mesec smo imeli kar nekaj obiskov članov SKEI, kateri so iskali predvsem pravno 

pomoč oz. nasvet.  

 

 

Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

                                                                                                           

                                                                                                         Robert Seršen l.r.   

                                                                                                          


