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   Sindikat kovinske  in elektroindustrije Slovenije                              

  REGIJSKA ORGANIZACIJA ZA PTUJ in okolico    

 Rajšpova ulica 16   2250  Ptuj   

Tel.:041-378-790, mail: franc.suen@gmail.com          

 

 

Poročilo o aktivnostih v mesecih maju,juniju in juliju 2012! 

 
V koncernu Talum, kjer so prešli na novo organiziranost (pred 15 

meseci) delovnih družb sta se dve novonastali družbi (IZPARILNIKI in 

STORAL) združili v eno in to v družbo STORAL d.o.o. Sindikalni 
zaupniki iz omenjenih družb zadržijo svoje funkcije in statuse 

zaupnikov. 

 
Iz družbe ULITKI d.o.o. se bo prezaposlilo 18 presežnih delavcev v 

ostale družbe koncerna Talum. Delodajalec je z sindikatom usklajeval in 

uskladil kriterije za ugotavljanje presežnih delavcev. V koncernu Talum 
je letni regres izplačan v celoti in v višini  kot določa zakon ter KPD. 

 

V družbi AGIS-Zavore sta  sindikat in delodajalec dosegla dogovor o 
plačilu potnih stroškov vsem zaposlenim v družbi. Najbližjim 

zaposlenim se obračuna kilometrina po sindikalni listi 0,18€/km. Ženske 

v tej družbi po rojstvu otroka imajo možnost, da svoje delo opravljajo  v 
jutranji izmeni do otrokove starosti treh let. Zaposleni so prejeli le del 

regresa cca. 25%. Zaradi neizplačanega regresa se je v družbi izvedel 

zbor delavcev na katerem je direktor družbe zagotovil, da bo preostali 
del regresa izplačan v naslednji štirih mesecih. V AGIS-Plastificirnica se 

spopadajo s finančnimi težavami zaradi izpada naročil. Delodajalec je z 
20. junijem odpustil vse začasno zaposlene skupaj 12 delavcev. 

Zaposleni letošnjega letnega regresa še niso prejeli. Delodajalec zaostaja 

tudi pri plačilu prispevkov in davkov ter kreditnih obveznosti zaposlenih 
do bank. S predsednikom podružnice (AGIS-Plastificirnica) Aljošem 

Kelencem sva 4. julija obiskala direktorja družbe g. Branka Joha in 

direktor kjer smo se dogovorili, da bo podjetje vse zaostale obveznosti 
sanirala v mesecu juliju in avgustu 2012. V kolikor dogovorjeno ne bo  

sanirano bodo zaposleni v družbi organizirali pod vodstvom SP 

opozorilno stavko. 
 

V družbi TPV Prikolice so zaposleni prejeli letni regres v višini 700€ v 

mesecu aprilu. Razliko do dogovorjenega zneska 1050€ pa prejmejo v 
mesecu decembru. 
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LP Mycron Ptuj je v preteklem mesecu izplačal letni regres v celoti. 

 
TISTO d.o.o. Ptuj je izplačal regres v višini 60% ostalo v naslednjem 

mescu. 

 
 

Trije člani-varilci  so se udeležili  
tekmovanja varilcev na celjskem 

sejmišču. Dosegli so visoke 

uvrstitve za kar jim čestitamo!  

 
Tekmovali so: Branko 
Grobelšek,Sergej Petek in Miran 

Gajser. 

 
 

 

Letnih športnih iger v Šempetru 
pri Novi Gorici se je udeležilo 45 

članov. Tudi z njihovimi nastopi 

smo zadovoljni saj smo v skupni 
uvrstitvi osvojili 4. mesto. Za 

topel sprejem z zrelimi češnjami 

se organizatorju ReO Posočje 
zahvaljujemo! 

 

 
22. maja je bila izvedena 5. redna seja ReO SKEI Ptuj. 

 

V času, ki sledi vsem članicam in članom želim prijetno doživet dopust 
na letovanju ali kjerkoli boste! 

 

 
 

 

Z dopustniškimi pozdravi!                           Sekretar ReO Ptuj z okolico 
                                                                            

                                                                                  Franc Šuen 
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