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Spoštovani člani in članice, 

 

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

 

V mesecu marcu smo postorili še zadnje, kar se tiče finančnih poročil, zato smo še ta mesec 

oddali bilance stanja na DURS. Naša zunanja računovodska služba je pripravila in oddala, 

vsa poročila, tudi od sindikalnih podružnic SKEI. 

 

S predsednikom regije sva se udeležila seje IO SKEI Slovenije, katera je potekala pod 

okriljem ReO SKEI Dolenjske in Bele Krajne. Ogledali smo si proizvodnjo avtomobilov 

Clio v podjetju REVOZ v Novem Mesta. 

 

16. marca je bila sklicana skupna seja IO Regijskega odbora SKEI za Pomurje in IO 

sindikalne podružnice ETI Izlake. 

Pred sejo, ki je bila izvedena v 

gostišču Roškar v prijetnem 

okolju Radgonskih goric, so si 

udeleženci ogledali proizvodnjo 

v tovarni ELRAD International 

Gornja Radgona in obiskali 

Radgonsko klet. 

 

Ob tem posebej zahvala direkciji 

podjetja ELRAD International za 

topel in prijazen sprejem ter pri 

predstavitvi podjetja. Dobro 

vzdušje pa je bilo tudi na ogledu 

vinske kleti.  

 

Da je bila mera polna je k temu 

pripomogla še strokovna predstavitev vodičke, ki je s hudomušnostjo in življenjsko resnico 

pričarala vino kot hrano, zdravilo in užitek. 

 

Pika na i pa je bila dana na turistični kmetiji Roškar, kjer smo srečanje uspešno zaključili 

prijetno s koristnim. 

 

Ko smo zapuščali okolje čudovitih vinogradov, smo bili vsi udeleženci enotnega mnenja, da 

je potrebno takšna srečanja večkrat ponoviti. Naj bo ta misel izziv na ponovna in podobna 

srečanja 
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V mesecu aprilu smo se udeležili seje IO SKEI Slovenije, kakor tudi RO SKEI Slovenije, na 

katerih je bilo med drugim podrobno predstavljeno finančno poročilo SKEI Slovenije za leto 

2011. 

 

Na seji RO smo sprejeli tudi pismo podpore pri izvedbi stavke kolegom iz javnega sektorja. 

 

Naša regija je bila gostitelj 

skupnega seminarja za 

sindikalne zaupnike SKEI. S 

kolegi iz ReO SKEI Štajerska 

smo organizirali seminar za 

vse sindikalne zaupnike, kateri 

se je odvijal 17.04.2012 v 

gostišču Mencinger na Krajini. 

Na seminarju je bilo iz obeh 

regij prisotno približno 50 

udeležencev, kar je zelo dobra 

udeležba. Seminar je potekal 

celi dan na katerem so  

predstavile svoje delo in 

aktivnosti kolegice iz Komisije 

za ženska vprašanja SKEI 

Slovenije, delo in aktivnosti pa je predstavila predsednica komisije Mateja Gerečnik, 

predsednica Lidija Jerkič je predstavila nekatere aktivnosti povezane z agencijskimi delavci, 

Branko Amon pa je predstavil projekta pridobivanje novega članstva SKEI. Ob tem zahvala 

vsem predavateljem za odlično pripravljene teme. Kolegom iz Štajerske pa zahvala za obisk 

z upanjem, da jim je bilo lepo v naši pokrajini. 

 

V mesecu aprilu sta bili s strani sindikalnih podružnic ARCON d.d. in ARCONT IP d.o.o. 

sklicani seji izvršnih odborov sindikalnih podružnic SKEI z namenom priprav na ribiško 

tekmovanje ter priprav na izlet, ki jih organizirata sindikalni podružnici SKEI.  

 

V sindikalnih podružnicah 

ARCONT d.d. ter IP. d.o.o. so 

izvedli ribiško tekmovanje na 

katerem je sodelovalo 27 

strastnih ribičev, ki so skupaj 

ujeli 124 kg rib. 

 

Vrstni red: 

1. Založnik David 

2. Drvarič Matej 

3. Merčnik Darko  

4. Budja Stanko 

 

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.   

                                                                                                          


