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POROČILO O AKTIVNOSTIH V LETU  2011 

 
V začetku leta smo izvedli sejo  OO SKEI Ptuj na kateri je bil poudarek pridobivanju podpisov v 

podporo referendumu »Zakonu o malem delu«  in referendumu »Pokojninska  reforma«. Udeležili  

smo se posveta, ki ga je organizirala OO ZSSS Spodnje Podravje na Ptuju na enako tematiko.  

 

Izvedli smo priprave in razpise  ter  nudili pomoč za izvedbo programsko volilnih konferenc v 

sindikalnih podružnicah SKEI OO Ptuj. 

 

V sindikalni podružnici SKEI AGIS-TAP, sedaj podružnica TPV d.d. Prikolice Ptuj je bilo kar 

nekaj težav za izvedbo volitev. Ob pomoči predsednice SKEI Slovenje Lidije Jerkič in sekretarja 

za regionalizacijo SKEI Slovenije Alberta Vodovnika nam je uspelo po posvetu na sedežu 

podjetja TPV d.d. v Novem mesto, uspešno izvesti potrebne volitve. Volitve v podružnicah AGIS-

Zavore, AGIS-Plastificirnica, TISTO, so uspešno končane, prav tako volitve v družbi  TALUM-

Kidričevo, kjer se je družba preoblikovala v »koncern«. Ob preoblikovanju družbe Talum se je 

novi organizacijski obliki preoblikoval tudi sindikat v koncernu. Po preoblikovanju podjetja 

TALUM je nastalo iz konference sindikata SKEI kar 13 podružnic SKEI. Podružnice: Talum, 

Aluminij, Rondelice, Izparilniki, Livarna, Ulitki, Vargas-Al, Servis in inženiring, Storal, Revital, 

Vital,Silkem  in Inštitut 

 

Udeležili smo se zimskošportnega srečanja v Črni na Koroškem z 14 člani, ki so uspešno 

tekmovali.  

 

Sindikalna podružnica SKEI v podjetju AGIS-Zavore je bila najbolj aktivna na področju 

kroničnega pomanjkanja sredstev v podjetju in je zato vedno znova potrebno sprejemati dogovore  

za izplačilo plač, ki redno zaostajajo. Družba bo prejela v tem letu državno pomoč in ob tej 

priložnosti se bodo vse zaostale finančne obveznosti do zaposlenih izplačale. 

  

V družbi AGIS - Plastificirnica so imeli nemalo težav za izplačilo plač do zakonskega roka, saj z 

izplačilom plač zamujajo. 

 

Člani OO SKEI Ptuj smo se udeležili z številnimi člani letnih športnih iger v Mežici in uspešno 

nastopili. Skupno je naša ekipa nastopala v malem nogometu, pikadu, namiznem tenisu, metanju 

kamna, vleke vrvi in zasedla zadovoljivo 6 mesto, kar pa bistveno manj pomembno, kot pa 

druženje z ostalimi tekmovalci člani SKEI-a iz vse širne Slovenije.  

 

Sekretar se je udeležil vseevropskih  demonstracij v Budimpešti. 

 

Ekipa ribičev s spremljevalci je nastopala na 4. državnem ribiškem tekmovanju  SKEI v Gradišču 

za Memorial Franca Trbuca, ki je bil sekretar naše OO SKEI Ptuj. Ekipa iz OO SKEI Ptuj je 

dosegla skupno 5 mesto in tako dostojno predstavljala našo organizacijo na tem tekmovanju.  

 

Izvedli smo sindikalni seminar območnega odbora in sicer v hotelu Delfin na otoku Krku. 

Seminarja se je udeležilo 26 zaupnikov iz vseh podružnic bivšega TALUM-a iz podjetja v 
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Kidričevem in AGIS Ptuj. Predavatelja Bogdan Ivanovič in Albert Vodovnik sta vsem 

prisotnim obrazložila naloge in dolžnosti na področju organiziranja in delovanja SKEI Slovenije. 

 

14.10.2011 je bila sklicana in izvedena 1. konstitutivna seja SKEI OO Ptuj. Sprejeli smo smernice 

za delovanje SKEI OO Ptuj v bodoče. Konstituiran je bil OO (območni odbor) IO SKEI OO Ptuj, 

NO SKEI OO Ptuj, ter komisije: za šport in rekreacijo, za ženska vprašanja in za mlade. 

 

Novembra je bila sklicana in izvedena je bila 2. seja OO SKEI Ptuj, na kateri je prisostvovala na 

naše povabilo tudi predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič. Na tej seji so bila sprejeta Pravila o 

organiziranju in delovanju Regijske organizacije SKEI za Ptuj in okolico.  

 

V tem času so potekale  priprave za zadnji seji IO in RO SKEI Slovenije v preteklem  letu, kateri 

je gostila naša organizacija  8. in 9. decembra  v Hajdošah in Kidričevem, po ogledu podjetja 

TALUM in z navzočnostjo vseh članov območnega odbora SKEI Ptuj. Članice KŽV OO SKEI 

Ptuj pa so se sestale s predsednico KŽV SKEI Slovenije Matejo Gerečnik in se dogovorile o delu 

in sodelovanju.  

 

Izvedena je bila 3. redna seja OO SKEI Ptuj, na kateri so bila sprejeta Pravila o organiziranju in 

delovanju SKEI Regijske organizacije za PTUJ in okolico, katere je pregledala Statutarna komisija 

SKEI Slovenije in podala pozitivno mnenje. Prisotni so sprejeli na pobudo obeh sindikalnih 

konferenc (Talum in Agis) sklep, da se IO SKEI Slovenije predlaga ustanovitev Regijske 

organizacije SKEI PTUJ in okolico. 

 

V podjetju AGIS-Zavore je zaradi velikih likvidnostih težav in trenutno zmanjšanja naročil 

uveden ukrep, da vsi zaposleni prejemajo minimalno plačo za obdobje dveh mesecev  (november, 

december) v obliki akontacije plače. Neizplačano razliko bodo zaposleni prejeli do konca meseca 

marca 2012.  

 

Redna udeležba naših zaupnikov v organih SKEI-a Slovenije skozi vso leto! 

 

Aktivnosti, ki so se dogajale v lanskem letu so pokazatelj stanja v katerem se je nahajalo le delno 

neorganizirano delovanje. Po reorganizaciji iz območja v Regijsko organizacijo iskreno upam in 

pričakujem optimalnejšo delovanje in predvsem izvedbo prepotrebnih seminarjev za boljše 

poznavanje nalog sindikalista in uspešnejšega dela v organizaciji SKEI 

. 

 

                                                                                                Sekretar ReO SKEI Ptuj z okolico 

 

                                                                                                                 Franc  Šuen 


