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KAJ SMO DELALI OD APRILA  DO JUNIJA 2013 

 

 

Na 2. državnem prvenstvu SKEI Slovenije v kegljanju, ki je bilo 13. aprila 2013 v Slovenski 

Bistrici, sta Koroško zastopali ženska in moška kegljaška ekipa. Uspeh je bil odličen, saj je 

ženska ekipa dosegla prvo, moška ekipa pa drugo mesto. 

 

V nedeljo, 14. aprila 2013, smo organizirali, v telovadnici osnovne šole v Mežici, tekmovanje 

članov SKEI v malem nogometu. Med seboj so se pomerile štiri ekipe. Selektorja sta po 

tekmovanju sestavila nogometno ekipo, ki nas bo zastopala na letnih igrah SKEI. 

 

9. maja smo imeli sejo izvršnega odbora regijske organizacije SKEI. Na njej smo obravnavali 

poročila za lansko leto, plan dela za letošnje leto, odločili smo se tudi, da jeseni organiziramo 

seminar – Zakon o delovnih razmerjih za vse predsedniki in podpredsednike sindikalnih 

podružnic SKEI Koroške.  

 

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 SKEI, Regijske 

organizacije za Koroško in podpredsednik SKEI Slovenije Vili Novak, 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 Peca Commerce. V Mežici, na 

mestnem stadionu, je bil začetek proslave ob 13.30. Slavnostni govornik je bil 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 

ansambel Štajerski fakini. 

 

Na letne igre SKEI Slovenije, ki so bile 25. maja 2013 v Novem mestu, smo prijavili 46 

tekmovalcev in 2 spremljevalca. Naše ekipe v posameznih športnih panogah so dosegle zelo 

dobre rezultate.  

 

V soboto, 8. junija 2013, smo organizirali regijsko tekmovanje članov SKEI v lovu rib s 

plovcem, ob ribniku v Radljah ob Dravi. Med seboj se je pomerilo 28 tekmovalcev. Najboljši 

štirje so se uvrstili na državno prvenstvo članov SKEI v lovu rib s plovcem. 

 

Dne 28. junija 2013 smo imeli sejo izvršnega odbora sindikalne podružnice SKEI; 

osredotočili smo se na aktivnost: Plače za leto 2013. Po seji izvršnega odbora smo imeli tudi 

sejo regijskega odbora SKEI, na kateri smo potrdili poročilo o delu in finančno poročilo 

regijske organizacije SKEI za leto 2012, plan dela in plan porabe za letošnje leto, potrjen je 

bil tudi program dela regijske športne komisije. 

 

V tem obdobju sta bili dve seji izvršnega odbora in ena seja regijskega odbora SKEI ter seje 

izvršnih odborov sindikalnih podružnic z vodstvi družb, kjer smo bili seznanjeni s poslovnimi  

 

 



 

poročili družb za leto 2012, dogovarjali smo se o povišanju plač zaposlenim, o višini izplačila 

regresa za letni dopust itd. 

 

 

                                                                  Sekretar SKEI, Regijske organizacije za Koroško 
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