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Spoštovani članice in člani, 

 

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

 

V sindikalni podružnici ARCONT d.d., Gornja Radgona smo na seji IO izvolili novega 

predsednika. Po predlogih, ki so bili predstavljeni na seji IO sindikalne podružnice SKEI je za 

predsednika IO SKEI ARCONT d.d bil izvoljen Erik Šumak dosedanji član IO. 

 

Zaradi smrti kolega Stanislava Prajndla, bivšega predsednika ReO SKEI za Pomurje je bilo 

potrebno izvesti postopke evidentiranja in kandidiranja za izvedbo nadomestnih volitev za 

novega predsednika in podpredsednika ReO SKEI za Pomurje. Na 11. redni seji SKEI, ReO 

za Pomurje smo prestavili kandidatno listo za predsednika in podpredsednika ReO SKEI za 

Pomurje. Po razpravi ter obrazložitvi predlogov je bil za novega predsednika izvoljen 

Stanislav Čizmazija zaposlen v podjetju VARSTROJ d.d., Lendava. Za podpredsednika pa je 

bil izvoljen Ciril Cigut zaposlen v podjetju Elektromaterial d.d., iz Lendave. Pri opravljanju 

funkcij oz. vodenju SKEI, ReO za Pomurje obema želimo veliko uspehov ter srečno roko pri 

vodenju regije. 

 

Pri predsednici SKEI Slovenije Lidiji Jerkič je bil izveden sestanek na katerem so sodelovali 

sekretar ReO SKEI Štajerske, Martin Dular in sekretar ReO SKEI za Pomurje, Robert Seršen. 

Lidiji Jerkič sva predstavila idejo o združevanju obeh regij in sodelovanju na nekaterih 

področjih  sindikalnega dela. Predlog o združevanju je naletel na plodna tla, združevanje pa 

bo potrebno potrditi še na organih SKEI Slovenije ter na obeh regijah. 

 

V zaključni fazi so bile priprave na 4. državno prvenstvo SKEI Slovenije v lovu rib z plovcem 

katero organizira tokrat naša regija 03.09.2011 v ribnikih, Gradišče v Občini Tišina. 

 

V tem času smo inšpekciji za delo prijavili tri podjetja in sicer: Inglar Gornja Radgona, 

IKETT Murska Sobota, Agromex Murska Sobota, vsa tri podjetja zaradi neizplačila regresa 

za letni dopust za leto 2011,  Agromex  pa še za neizplačilo regresa za leto 2010. 

 

Glede pravne pomoči je bilo nekaj več napotenih članov tudi po pravni nasvet. 

 

 

 

                                                                                               Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 
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