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Spoštovani člani in članice,
Predstavili, bi vam radi aktivnosti, ki smo jih opravili v mesecu marcu.
V mesecu marcu smo sklicali dve seji SKEI, ReO za Pomurje, sejo IO ReO za Pomurje ter sejo
NO ReO za Pomurje.
Na 1. seji SKEI, ReO za Pomurje so bile tudi razpisane volitve za predsednika SKEI, Regijske
organizacije za Pomurje, ki se bodo opravile v mesecu aprilu.
Sklica je bila 2. seja SKEI, ReO za Pomurje z namenom, da predstavimo Pravilnik finančno
materialnega poslovanja ZSSS ter odnos do Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Na seji je
prisostvoval kolega Ljubo Cvar sekretar za finance pri SKEI Slovenije, ki je izčrpno ter na
razumevajoč način razložil nekatera dejstva povezana že z prej omenjenim pravilnikom.
Sklicane je bila seja IO ReO za Pomurje ter NO ReO za Pomurje z namenom da pregledamo
finančno materialno poslovanje SKEI, ReO za Pomurje za leto 2009. Člani NO niso imeli
nobenih pripomb in kot so ugotovili predlagajo sprejem poročila, v takšno obliki kot je bilo
posredovano na seji SKEI, ReO za Pomurje.
Na seji IO smo obravnavali predlog finančnega načrta za leto 2010, ki bi naj bil v podobni obliki
kot prejšnja leta razlika je v nekaterih fiksnih stroških, ki so posledica preimenovanja v SKEI,
ReO za Pomurje ter nekaterih služb, ker smo izbrali lastno pot mimo OO ZSSS Pomurja (pravna
pomoč, lastna pisarna, sekretar SKEI, ReO za Pomurje…).
S sekretarjem SKEI za KP in plačni sistem Bogdanom Ivanovičem sva sodelovala seji IO sind.
podr. SKEI družbe in uprave družbe INGLAR d.o.o. iz Gornje Radgone, kjer je bilo govora o
postopnem dvigu minimalne plače in predstavljen predlog postopnega dviga plač s strani
delodajalca. Po razpravi smo prišli do zaključka, da mora delodajalec na podlagi predlaganih
pogojev s strani SKEI Slovenije poslati zahtevano dokumentacijo na Komisijo pri SKEI Slovenije,
katera potem odloča ali bo dobilo podjetje soglasje za postopni dvig minimalne plače ali ne.
Na sejah, ki smo jih opravili smo ocenili dosedanje delo pravne pomoči ter ostalih služb, ki so
povezana z ustanovitvijo regije in na dosedanje delo ni bilo nobenih pripomb s strani članov kot
tudi funkcionarje SKEI, ReO za Pomurje.
Sekretar SKEI, ReO za Pomurje
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