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Novoletno vzdušje je bilo kratkega obdobja saj je bila potreba za pogovore kot opozorila  

delodajalcem takoj v začetku leta zaradi neizplačanih obveznosti za preteklo leto ali celo še 

za predpreteklo. V nekaterih pogovorih smo bili uspešni in tudi pri kom neuspešni, kar se pa 

odraža tudi na črni in beli listi SKEI. V AGIS Zavorah se še  izplačuje razlika za manj 

izplačane plače 2008-2010,regres za 2014,jubilejne nagrade 2014,solidarnostne pomoči za 

dolgotrajni bolniški stalež 2014 in solidarnostne pomoči neurje s točo še iz leta 2008. Po 

končanem izplačevanju se bo nadaljevalo izplačevanje regresa 2015 predvidoma meseca 

oktobra. V podjetju TVP Vzmetni inženiring Formin delodajalec po posameznih členih 

rešuje zaostale dolgove predvsem z kompenzacijami. Člani sindikata SKEI so v obeh 

omenjenih podjetjih obveščeni o možnosti za pravno pomoč zaradi zaostalih obveznosti 

delodajalcev, a se te pomoči zaenkrat ne poslužujejo. V ostalih podjetjih v naši regiji, kjer 

imamo člane SKEI poslovanje oziroma izplačila potekajo nemoteno in v skladu z zakoni. V 

mesecu januarju se je sestal NO SKEI ReO Ptuj in pregledal finančno poslovanje, katerega je 

regijski odbor potrdil na svoji 17. redni seji. Na tej seji je bil  sprejet tudi plan dela in plan 

finančno materialnega poslovanja v letu 2015. 

Smučarskega tekmovanja oziroma bolje rečeno zimskega srečanja na Kopah smo se udeležili 

z člani in članicami, skupno 52 udeleženih. Preživeli smo pravo zimski idilo, katera pa ni šla 

na roko članom željnih smučanja. Nastali stroški se pokrivajo po ustaljeni praksi - tripartitno. 

Ogled ptujskega gradu z muzejskimi zbirkami pred sejo IO SKEI Slovenije v Hajdošah! 



 

 

V začetku meseca februarja je bila v naši regiji izvedena seja IO SKEI Slovenija. Udeleženci 

seje so bili povabljeni na ogled muzeja v ptujskem gradu. Na predvečer seje je bilo 

organizirano obisk prvega kurentovega skoka v Spuhlji pri domačiji Križaj v Spuhlji. Te 

kulturne zanimivosti se je udeležilo šest članov IO SKEI Slovenije. 

V mesecu marcu je bil izveden seminar na tematiko »NOVI KOLEKTIVNI POGODBI 

DEJAVNOSTI« za vse sindikalne zaupnike iz kovinske industrije in kovinskih materialov 

ter livarn iz naše regije. Seminarja se je udeležilo 27 sindikalnih zaupnikov. Vse podrobnosti 

iz vsebin novih pogodb je udeležencem seminarja predstavil in razložil strokovni sekretar 

SKEI Slovenije kolega Bogdan Ivanovič. Seminar je potekal 28. marca v prostorih hotela 

Roškar v Hajdošah od 8 do 16 ure. Dopoldanski del je bil namenjen pogodbi za kovinske 

materiale in popoldanski čas za kovinske materiale in livarne. V podjetju AGIS 

Plastificirnica je bila  iz pogajana in podpisana prva nova podjetniška kolektivna pogodba, 

katero ocenjujemo kot ugodno in delodajalec je bil predlagan na belo listo SKEI Slovenije.  

 
Fotografski utrinek iz seminarja na temo »NOVI KOLEKTIVNI POGODBI«. 

 

V mesecu aprilu so bili športno dejavni člani in članice v kegljanju. Na državnem prvenstvu, 

ki se je odvijalo v Zagorju ob Savi so nastopili in predstavljali barve naše regije. V 

podjetniški ligi bowlinga Ptuj nas je uspešno zastopala tekmovalna ekipa, ki na ta način skrbi 

za promocijo naše organizacije v ptujskih medijih. Med štirinajstimi ekipami, je bilo 

doseženo zadovoljivo 7. mesto. Tudi tekmovalci na državnem prvenstvu varilcev so dosegli 

odličen uspeh na tekmovanju v Celju. V tej panogi smo dobili celo državnega prvaka g. 

Petek Sergej, ki je zaposlen v Talumu. Oba udeleženca sta prejela od naše organizacije 

simbolična darila. 



 

 

 

 
Tekmovalca v varjenju Petek Sergej in Stanko Cmrečnjak! 

 

 
Posnetek udeleženk 11. seje KŽV SKEI v Kidričevem s predsednikom Igorjem Jeza!          



 

 

Naša organizacija je gostila 11. sejo komisije za ženska vprašanja pri SKEI Slovenije. 

Udeležile so se je tudi članice regijskega odbora Ptuj in ob tej priložnosti spoznale delo in 

razpravo dogajanj, ki ga zajema obseg dela v tej komisiji.  

V mesecu maju natančneje 8. maja smo obiskali kolege v Velenju in po ogledih proizvodnje 

v podjetju Gorenje in muzeja rudarstva premogovnika Velenje izvedli skupno sejo in jo 

zaključili z delovnim kosilom. 

 
Skupinski posnetek s kolegi iz Velenja na najvišji točki Gorenja! 

 

Predsednik in sekretar sta se udeležila tudi seje, ki jo je sklical OO SUS Spodnje Podravje v 

Ptuju. Prav tako sta se redno udeleževala sej in posvetov pod okriljem SKEI Slovenije. 

Udeležila sta se tudi seje sindikatov na Ptuju za skupno nastopanje v kompaniji za zbiranje 

podpisov podpore spremembi definicije minimalne plače. Zaposleni v »naših« podjetjih 

bodo imeli na voljo obrazce in potrebne navodila ter seveda tudi reklamni material, ki bo 

vzpodbujal k podpisu čim več zaposlenih. Z pomočjo in strokovno obrazložitvijo kolega 

Bogdana Ivanoviča je bil razrešen zaplet organiziranje delovanja sindikata SKEI v družbi 

Talum po reorganizacije nekaterih hčerinskih družb, ki so prešle pod skupno družbo Talum 

d.d. Po novi organizacijski shemi so se sindikalne podružnice Aluminij, Livarna, Rondelice, 

Ulitki in Upravljanje z energijo prestrukturirale v sindikalne aktive in skupno delujejo pod 

sindikalno podružnico Talum d.d. Predsedniki in izvoljeni člani iz naštetih sindikalnih 

aktivov so ohranili status sindikalnih zaupnikov z vsemi bonitetami, ki so jim pripadale že 

prej še v sindikalnih podružnicah! 

Praznovanje praznika dela 1. Maj smo praznovali z kolegi SKEI Štajerska ob ribniku v 

Farovcu.  



 

 

Športne poletne igre v mesecu juniju v Kidričevem so zahtevale veliko organizacijskih zadev 

od dogovorov za prostor, izdajo dovoljenj in na koncu uspešno izvedene igre z več kot 400 

udeleženci iz vse Slovenije, čeprav smo nekatere regije predvsem sosednje močno pogrešali. 

V ta namen so prejeli vse člani in članice tudi seniorji vabila za udeležbo na igrah. Obisk je 

bil res zadovoljiv in tudi vzdušje kljub slabšemu vremenu dobro. Kotizacija udeležencev iger 

je pokrila vse nastale stroške prireditve oziroma srečanja po končanju športnega dela iger. 

Predlog za uvrstitev na belo listo SKEI si je zaslužilo tudi podjetje Talum d.d. zaradi 

omogočanja počitniškega letovanja otrokom od zaposlenih v tem podjetju (96 otrok v bližini 

Portoroža). 

Ekipa športnih ribičev s spremljevalci nas je prav tako predstavljala na 8. državnem 

prvenstvu ribičev SKEI v Slivnici pri Gorici. Dosegli so skromnejšo uvrstitev, kot prejšnja 

prvenstva, kar pa seveda ni bila prioriteta ampak pomembnost sodelovanja in druženja z 

kolegi iz drugih regij.  

 
Ptujski ribiči s spremljevalci v Slivnici pri Gorici! 

 

V začetku meseca septembra smo vse naše člane in tudi nečlane vzpodbujali in informirali o 

postopku za oddajo podpisa podpori za spremembo definicij minimalne plače. Največ 

informacij o tem postopku smo prejeli na seji ZSSS v Ptuju, ki je bila meseca julija. 

Sodelovali smo tudi v športnem dogodku ZSSS, ki se je odvijal na našem območju v 

Dornavi. Prijateljska nogometna tekma med sindikalnimi zaupniki Slovenije in Hrvaške. 

Tekmo sindikalistov so po preudarni in dokaj spletu srečnih okoliščin dobili gostje iz 

Hrvaške.   



 

 

V času drugega vikenda v mesecu septembru smo organizirali in izvedli dvodnevni seminar, 

ki je potekal v hotelu internacional na Rabu. Strokovni sekretar SKKEI-a Bogdan Ivanovič je 

nadaljeval s predavanji in izobraževanjem s področja vseživljenjskega učenja zaposlenih! 

Seminarja se je udeležilo osemindvajset sindikalnih zaupnikov iz SKEI ReO Ptuj in pet 

gostov sindikalistov iz prijateljski sindikalnih organizacij! 

 

 
Na potovanju proti otoku Rab! 

 

V mesecu septembru se je pričelo ligaško tekmovanje v podjetniški ligi bowlinga na Ptuju , 

kjer nastopa tudi ekipa SKEI ReO Ptuj. V tekmovanju nastopa šestnajst podjetniških ekip, ki 

zastopajo in tako reklamirajo svoja podjetja in sindikate. Tekmovanje bo potekalo do 20. 

januarja 2016.  

 

S sindikalnimi pozdravi! 

Sekretar: 

Franc Šuen 

  

 


