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POROČILO O DELU V LETU 2013 

 

Leto 2013 smo pričeli z pripravami na protestni shod v Ljubljani pred 

GZS - 16.1, ki smo se ga udeležili z 30 člani. Nadaljevale so se 

aktivnosti za izvedbo stavke 23.1, ki je bila v popolnosti izvedena le v 

dveh podjetjih (AGIS-Zavore in AGIS-Plastificirnica) v nekaterih 

podjetjih so stavkali le izvršni odbori sindikata v večini pa še ti NE 

žal! 

V sodelovanju z RK Ptuj smo organizirali razdelitev paketov prehrane 

za člane z najmanjšimi dohodki (skupaj 82 kosov).  

Organizirana velika krvodajalska akcija v mesecu aprilu!  

Darovalci (45) krvi HVALA vam ! 

Skupna seja z kolegi in kolegicami  iz SKEI Zasavje na pustni čas! 

Udeležba na smučarskem tekmovanju na soriški planini z 24 člani! 

Pomladni seminar na tematiko »vse o kolektivnih pogodbah« z 

strokovnim delavcem SKEI Bogdanom Ivanovič. 

Kegljaškega tekmovanja SKEI sta se udeležili ženska in moška ekipa. 

Udeležba na praznovanju 1 maja praznika dela pri ribniku Farovec,ki 

ga je organizirala regija Štajerska.  

Pridobitev nove SP TVP Formin Vzmetni inženiring z 17 člani! 

Letnih športnih iger v Novem mestu se je udeležilo 36 članov.  

Po dopustniških doživetjih so se ribiči udeležili ribiškega tekmovanja 

SKEI v Zagorju ob Savi.  

Tradicionalni seminarski vikend se je odvijal v mesecu septembru v 

Omišalju otok Krk. Tematiko- Pogodbo o zaposlitvi je predstavil 

strokovni delavec SKEI Bogdan Ivanovič. Seminarja se je z gosti 

udeležilo 40 sindikalnih zaupnikov. 

V jesenskem času je »vročina« v podjetju TISTO in stavka delavcev 

na čakanju. Vse aktivnosti stavke je vodil sekretar REO Ptuj.  



Zaostrile so se razmere tudi v podjetju AGIS-Plastificirnica, ki svojo 

težavo prenašajo v 2014. 

Udeležba ekipe v bowling podjetniški ligi v Ptuju. 

V preteklem letu 2013 je bilo pet sej regijskega odbora,in ena NO. 

Vedno so na redne seje vabljeni in tudi  prisotni  člani NO. 

Beležimo pristopanje k članstvu seniorjev naših bivših članov. 

Pravno pomoč je potrebovalo 26 članov in v večini primerih je 

obrazložitev pravnika zadostovala.  

Predsednik in sekretar sta sodelovala in se udeleževala vseh 

aktivnosti,ki jih izvaja SKEI Slovenije za člane IO,RO in sekretariata! 
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