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Zadeva: Poročilo o delovanju za leto 2015 

 

V letu 2015 je bilo izvedenih 8 sej regijskega odbora in od tega ena skupna s kolegi ReO 

Velenje. Sodelovali smo na vseh športnih prireditvah pod okriljem SKEI Slovenije 

(smučarsko tekmovanje na Kopah, kegljaško prvenstvo v Zagorju ob Savi, poletne športne 

igre v Kidričevem, prvenstvo ribičev Šentjur pri Celju in sodelovanje ekipe bowlinga v 

podjetniški ligi Ptuj). Sodelovali smo tudi na tekmovanju varilcev, kjer smo dobili državnega 

prvaka Sergeja Petka. Uspešno po športni, rekreativni in tudi finančni plati smo organizirali 

poletne športne igre v Kidričevem. Praznovanju ob prazniku dela smo se priključili 

praznovanju ReO Štajerska pri ribniku v Farovcu občina Slovenska Bistrica. V letu 2015 smo 

gostili sejo IO SKEI Slovenije in sejo  KŽV SKEI Slovenije. Vse udeležence in udeleženke 

sej smo pogostili in simbolično obdarili. Izvedli smo dva seminarja in sicer enodnevnega v 

mesecu marec in dvodnevnega v mesecu septembru. Za konec mandatnega obdobja 2011-

2016 je bila izvedena strokovna ekskurzija v mesto Lendava (razgledni stolp, grad Lendava in 

terme Lendava). Vse nastale stroške smo uspešno pokrivali po tripartitnem sistemu (SKEI 

ReO Ptuj, KSP SKEI AGIS-Ptuj, KSP Talum Kidričevo). Sredstva so bila uporabljena po 

finančnem planu sprejetem na 17. seji SKEI ReO Ptuj. Potrebno je bilo spremeniti shemo 

organiziranja sindikata SKEI v podjetju Talum Kidričevo, kjer je prišlo do združevanj 

hčerinskih podjetij in s tem tudi do združevanja sindikalnih podružnic. Vsem sindikalnim 

zaupnikom so ostale enake pravice, kot so bile pred združevanjem SP. Pravno pomoč je skozi 

vso leto zahtevalo 22. članov. V podjetjih AGIS Plastificirnica in AGIS-Zavore so bile iz 

pogajane nove PKP, ki jih ocenjujemo, kot ugodne! 

S sindikalnimi pozdravi! 

 

Sekretar: 

Franc Šuen 

 

 

 

 

 

 


