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POROČILO O AKTIVNOSTIH V LETU 2010 

 
OO SKEI Ptuj se je v letu 2010 soočala z kar nekaj težavami, kot so preprečitev 

postopnega dviga minimalnih plač, kot so ponujali delodajalci predvsem v 

družbah, ki delujejo na področju bivšega družbenega podjetja AGIS Ptuj. Da to 

dejanje delodajalcem ni uspelo je bil kanček uspeha proti neuspehu za dvig vseh 

plač v območju saj le te krepko zaostajajo za republiškim povprečjem.  

 

Doživeli smo tudi popolno ignoriranje delodajalca TPV d.d. Novo mesto PE 

Ptuj saj je izobesil na oglasno desko novo PKP kot veljavno s 1.1.2010, ki pa ni 

bila podana v razpravo sindikatu in ni bila podpisana iz strani sindikata. Ob 

pomoči kolega sindikalista Dušana Velše , ki je uredil vse potrebno, je prišlo do 

delovnega srečanja SKEI Slovenije (predsednica in sekretar) in direktorja 

predstavnika TPV Novo mesto v upanju, da se bodo  težave s tem odpravile in 

bo sindikalno delo v družbi na Ptuju potekalo nemoteno. 

 

V AGIS - Zavore d.d. so delavci le dočakali regres za leto 2009. V tej družbi je 

finančno stanje sila resno saj zaposleni zopet niso prejeli regresa v celoti in po 

večkratnih pogajanjih se ta zaostala obveznost delodajalca prenaša v leto 2011. 

Zaposleni v družbi TVP (tovarna vzmeti Ptuj) se soočajo z zapoznelim načinom 

izplačila plač. 

 

Celotne družbe (TALUM,AGIS-Zavore,TPV PE Ptuj) so prešle na 40 urni 

delovni čas, kar v letu 2009 ni bila praksa. 

 

Organizirali smo delovni posvet z predsednico Lidijo Jerkič, ki se je izvajal v 

Kidričevem v sodelovanju s OO SKEI Ptuj in REO SKEI Pomurje. 

 

Udeležili smo se poletnih športnih iger v Zagorju ob Savi, kjer smo z rezultati in 

srečanjem bili nadvse zadovoljni. 

 

15. septembra nas je prizadela žalostna novica, saj je umrl in se od nas za vedno 

poslovil kolega sindikalist Franc Trbuc, ki je bil sekretar naše OO celih 20 let. 
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Čeprav nismo sestavili ribolovne ekipe smo prisostvovali z delegacijo naših 

štirih sindikalnih  zaupnikov na 3. Državnem prvenstvu SKEI v športnem 

ribolovu v Velenju. 

 

Dva zaupnika sta se udeležila vse evropskih demonstracij v Bruslju, ki je bilo v 

mesecu oktobru. 

 

Redna smo se udeleževali vseh sej IO SKEI Slovenije in RO SKEI Slovenije. in 

Komisiji za šport v kateri je aktivno sodeloval predsednika OO SKEI Ptuj. 

 

 

 
                                                                                       Sekretar OO SKEI Ptuj 
 

                                                                                                                     Franc  ŠUEN 


