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Spoštovani člani in članice, 

 

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

 

V mesecu marcu smo sklicali eno sejo SKEI, ReO za Pomurje, katera je ob enem bila kot volilna 

seja, kjer smo Stanislava Prajndla izvolili za novega predsednika SKEI, ReO za Pomurje. 

 

Na tej seji smo obravnavali poročilo o finančno-materialnem poslovanju za leto 2009, ki ga je 

podal sekretar SKEI, ReO za  Pomurje Robert Seršen (na seji razdeljeno gradivo), Poročilo je 

izdelal računovodski servis FIRST d.o.o. iz Murske Sobote. Poročilo je izdelano in usklajeno s  

finančno-materialnem planom za leto 2009. Ugotovljeno je bilo, da nekatere postavke presegajo 

plan, predvsem zaradi reorganizacije SKEI Pomurje v SKEI, ReO za Pomurje, ker se je opravilo 

bistveno več sej OO SKEI Pomurje kot smo planirali v začetku leta 2009. Prisotni so bili 

obveščeni, da bi bil finančni izid ob koncu leta še boljši, če bi za mesec december 2009, Delavska 

hranilnica d.d. upoštevala sklep SKEI, ReO za Pomurje, da se celotni delež članarine od 

01.01.2010 nakazuje na SKEI, ReO za Pomurje vendar je bila članarina SKEI že razdeljena 

31.12.2009 po starem delilnem ključu. 

 

Nadzorni odbor je ugotovil, da je imel na razpolago vso dokumentacijo in da je poročilo, ki ga je 

predlagal računovodski servis FIRST d.o.o. in Izvršni odbor OOSKEI Pomurje v skladu z 

pravilnikom o finančno materialnem poslovanju SKEI Slovenije zato ga je potrdil soglasno in ga 

daje kot predlog  SKEI, ReO za  Pomurje, s predlogom, da se  poročilo v taki obliki sprejme in 

potrdi. SKEI, ReO za  Pomurje je poročilo NO sprejelo soglasno. 

 

Na seji je bil predstavljen plan dela in aktivnosti za leto 2010, kateri je bil dan v razpravo članom 

SKEI, ReO za Pomurje. Iz plana za leto 200 je razvidno, da bomo poskušali narediti aktivnosti v 

istih okvirih kot je bil zastavljen lansko leto z nekaterimi spremembami glede članarine, saj od 

1.1.2010 prihaja na naš račun v celoti in nimamo več obveznosti do OO ZSSS Pomurja. 

Sprememba se pojavi v določenih fiksnih stroških kateri so posledica reorganizacije (pravna 

služba, najem prostorov, sekretar...). Plan dela in aktivnosti za leto 2010 je Regijski odbor sprejel 

soglasno. 

 

Na podlagi razpisanih volitev na 1. seji SKEI, ReO za Pomurje smo v mesecu aprilu izvolili 

novega predsednika SKEI, ReO za Pomurje. 

Po podanih predlogih sindikalnih podružnic sta bila evidentirana dva kandidata za predsednika 

SKEI, ReO za Pomurje Čizmazija Stanislav (zaposlen Varstroj Lendava) ter Prajndl Stanislav 
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(zaposlen ARcont d.d.). Na dan volitev je volilna komisija ugotovila, da je z večino glasov 

izvoljen za predsednika SKEI, ReO za Pomurje Stanislav Prajndl kateremu ob tem še enkrat 

čestitamo in mu želimo veliko uspehov pri njegovem delu. 

 

V podjetja smo poslali ter od predsednikov sindikalnih podružnic zahtevali, da preko oglasne 

deske informirajo pripravljeno analizo glede pokojninske reforme, kaj to konkretno pomeni za 

zaposlene, kateri se bodo upokojevali v kratkem in kaj bo prinesel novim zakon generacijam v 

bodoče.   

 

Z sekretarjem za KP in plačni sistem SKEI Slovenije Bogdanom Ivanovičem sva sodelovala na 

seji IO sindikalne podružnice SKEI, VARSTROJ d.d. v Lendavi, kjer smo posebej obravnavali  

točko dnevnega reda, odmera letnega dopusta za leto 2010, kjer je delodajalec samovoljno sprejel 

oz. odmeril letni dopust zaposlenim za leto 2010. Vodstvo družbe smo o nepravilnostih obvestili 

ter zahtevali, da nam predloži dokument na podlagi katerih določil so določili izračun letnega 

dopusta.   

 

V sindikalne podružnice je bil poslan razpis za Ribiško tekmovanje za pokal SKEI, ReO za 

Pomurje (dne 29.05.2010 v gramozni jami Lukač v Krogu pri Murski Soboti) ter Letne športne 

igre SKEI Slovenije katere bo letos organizirala ReO SKEI Zasavje dne 05.06.2010. Upamo, da 

nas bo na obeh dogodkih čim več in da bodo rezultati, kar se da boljši. 

 

 

                                                                                   Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

 

                                                                                                 Robert Seršen l.r. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


