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Spoštovani člani in članice, 

 

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

 

V mesecu aprilu je bil izbojevan prvi 

veliki boj, na fronti imenovan 

referendumi, kjer smo z veliko večino 

glasov zavrnili Zakon o  malem delu. 

Čaka pa nas še en za nas najbolj 

pomemben boj zakon o pokojniki 

reformi, ki bo potekal v mesecu juniju.   

 

Skupaj s pravno službo oz. pravnico 

Simono Horvat smo pomagali delavcem 

Natral-a, da so vložili zahtevke na 

sodišče ter na jamstveni sklad Republike 

Slovenije. 

 

V tem mesecu smo sklicali sejo IO 

SKEI, ReO za Pomurje z namenom 

priprave finančnega poročila za leto 2010 

ter sejo NO SKEI, ReO za Pomurje 

katera je opravila inventurno pregled ter 

podala mnenje glede finančnega poročila 

za leto 2010. 

NO je finančno poročilo sprejel soglasno 

brez pripomb. Regijski odbor bo 

finančno poročilo obravnaval na seji v  

                                                                                     mesecu maju.  

 

Z našo pomočjo so delavci napovedali ter izvedli stavko v podjetju INOKS obrat Galvanika, 

kjer so po stavki delavci v jutranji izmeni prejeli izplačane zaostale plače. 

 

S predsednikom regije sva se udeležila seje IO SKEI Slovenije, kjer smo obravnavali 

finančno poročilo ter plan dela za leto 2011. Ker se 6. Kongres SKEI Slovenije zelo hitro 

bliža smo bili na seji IO seznanjeni z nekaterimi aktivnostmi v zvezi z tem dogodkom. 
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V sindikalni podružnici 

Arcont d.d. ter IP. d.o.o. 

so izvedli ribiško 

tekmovanje na katerem je 

sodelovalo 39 od tega 

tekmovalo 19 strastnih 

ribičev. 

 

Vrstni red: 

1. Merčnik Darko 

24,80 kg 

2. Pečič Jernej  

           16,10 kg 

3. Božič Mirko  

            9,30 kg 

 

 

 

 

Tudi v tem mesecu smo pripravili, kar nekaj dopisov za naše člane oz. so bili napoteni na 

pravno službo, kjer so bili deležni pravne pomoči.  

 

                                                                                               Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

                                                                                                               

                                                                                                             Robert Seršen l.r.  
 


