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Spoštovani člani in članice, 

 

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

 

Danes lahko poročamo, da se agonija delavcev podjetja NATRAL Ljutomer bliža koncu. 

Podjetje je 07.03.2011 vložilo na sodišče predlog za stečaj in določen s strani sodišča stečajni 

upravitelj, kateri bo delavcem vročil odpovedi pogodb o zaposlitvi v začetki meseca aprila. Z 

našo pravno službo smo začeli s pripravo na prijavo terjatev naših članov v stečajno maso.  

 

V tem mesecu smo sklicali sejo SKEI, ReO za Pomurje z namenom predstavitev nekaterih 

aktivnosti v prihajajočih mesecih. Predsednik, kot tudi sekretar SKEI, ReO za Pomurje sta v 

kratkem predstavila aktualne zadeve na področju, kjer smo bili najbolj aktivni. Priprave tečejo 

na izvedbo referenduma o malem delu ter nadaljevanje zbiranje podpisov glede razpisa 

referenduma o pokojninski reformi. Posebej je bilo izpostavljeno dejstvo, da je potrebno 

aktivno pristopiti k realizaciji priprave na oba referenduma, ker so naši člani oz. vsi zaposleni 

v naših branžah na udaru, če bi bila sprejeta takšna oblika zakona kot ga vlada ponuja. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa na 3. seji o volitvah predsednika SKEI, ReO za Pomurje, kjer se 

je predsedniku Stanislavu Prajndl-u kot tudi podpredsedniku Stanislavu Čizmazija izdal 

začasni mandat oz. oba mandata sta bila vezana na ponovno izvolitev za predsednika 

sindikalne podružnice. 

 Za predsednika SKEI, ReO za Pomurje se potrjuje za mandatno obdobje 2011-2016 

Stanislava Prajndl. 
 Za podpredsednika  SKEI, ReO za Pomurje se potrjuje za mandatno obdobje 2011-

2016 Stanislav Čizmazija. 

 

Predsednik ter sekretar SKEI, ReO za Pomurje sta predstavila sklep o sklicu 6. Kongresa 

SKEI Slovenije kateri bo potekal 15.06.2011 v Ljubljani. Po delilnem ključi katerega je 

potrdil Republiški odbora SKEI ima SKEI, ReO za Pomurje 5 delegatov od katerih sta 

predsednik in podpredsednik SKEI, ReO za Pomurje delegata po funkciji. 

 Na podlagi razprave na seji SKEI, ReO za Pomurje smo člani soglasno podprli 

predlog, da se za predsednico SKEI predlaga LIDIJO JERKIČ dosedanjo 

predsednico SKEI Slovenije. 

 Na podlagi razprave na seji SKEI, ReO za Pomurje  smo člani soglasno podprli 

predlog, da se za podpredsednico SKEI za elektroindustrijo predlaga MATEJO 

GEREČNIK  predsednico ETI Izlake. 
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Na seji regijskega odbora smo se dogovorili, da zaradi bolezni sekretarja obravnavamo 

finančno poročilo za leto 2010 ter finančni plan za leto 2011 v sredini oz. konec meseca 

aprila. 

 

Na seji SKEI, ReO za Pomurje je bil sprejeti sklep o razpisu Ribiškega tekmovanja katero bo 

potekalo dne 21.05.2011 na Kapci v gostišču Malibu. 

 

Za nekdanje člane zaposlene iz podjetja Varstroj smo skupaj z Simono Horvat izpeljali kratki 

informativni posvet. 

 

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

sodelovanju s SKEI, ReO Celje. Ogledali smo si proizvodni proces v podjetju NOVEM-CAR. 

 

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.  
 


