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Spoštovani članice in člani, 
 
Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v mesecu juliju. 
 
Mesec julij je pretežno mesec koriščenje letnih dopustov po podjetjih. Ena podjetja so to 
naredili na način kolektivnih dopustov, druga so delavcem omogočila posamično koriščenje 
letnega dopusta. 
 
Kot smo poročali smo se ta mesec poslovilo od našega kolega, prijatelja Stanislava Prajndla, 
ki ga je izdalo njegovo srce na pohodu, ki ga je organizirala športna sekcija ARcont. Skupaj 
bomo ustvarjali ter nadelavali z delom, ki ga je začrtal v svojimi idejami. Naj počiva v miru. 
 
V tem mesecu je bila sklicana seja SKEI, ReO za Pomurje za namenom izvolitve in 
imenovanje predsednika SKEI, ReO za Pomurje. Po razpravi ter predlogih je bil imenovan in 
izvoljen Stanislav Čizmazija zaposlen v podjetju VARSTROJ d.d. Lendava. Pri opravljanju 
funkcije mu želi SKEI, ReO za Pomurje veliko uspehov ter srečno roko pri vodenju regije. Za 
podpredsednika je bil imenovan in izvoljen Ciril Cigut zaposlen v podjetju Elektromaterial 
d.d. iz Lendave. Na seji smo informirali predsednike sindikalnih podružnic ter na podlagi tega 
sprejeli osnutek sklepa o možnosti združevanja z SKEI, ReO Štajerske. 
 
V polnem teku potekajo priprave na 4. državno prvenstvo SKEI Slovenije v lovu rib z 
plovcem katero organiziramo v naši regiji. 
 
Skupaj z Regijsko organizacijo Ljubljana in okolica bomo izvedli seminar dne 30.09.2011 
kateri je obvezen za  vse  sindikalne zaupnike. 
 
Kot smo v prejšnjem poročilu omenjali črne cvetke (podjetja katera niso izplačala regresa za 
letni dopust INGLAR Gornja Radgona, IKETT Murska Sobota, Agromex Murska Sobota) 
smo jih prijavil na delovno inšpekcijo glede prej navedenih kršitev.  
 
V tem mesecu smo našo strokovno službo (Bogdan in Brane) zaprosili, za pravno mnenje pri 
določenih zadevah, ki so se dogajale v podjetjih v naši regiji. 
 
Glede pravne pomoči v tem mesecu pa je vidno, da je čas letnih dopustov zato ta mesec ni 
bilo iskalcev teh storitev. 
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