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Zadeva: Poročilo o delovanju in aktivnostih v leto 2019 

V začetku leta 2019 je bila izvedena seja NO, kjer je analizirano delovanje SKEI 

ReO Ptuj in pregledano finančno poslovanje za leto 2018 te iste organizacije. Po 

temeljitem pregledu člani NO niso imeli pripomb na finančno poslovanje. 

Koncem meseca januar je bila izvedena seja članov Regijskega odbora SKEI 

Ptuj, kjer je bil predlagan pregledan obračun finančnega poslovanja za leto 2018 

in ta je bil potrjen soglasno!  

Zimskih športnih iger SKEI, ki so se odvijale na mariborskem Pohorju - Arehu 

se je udeležilo  25 članov.  

V mesecu februarju je v podjetju AGISTECNOLOGIES d.d. Ptuj doseženo s 

pravno pomočjo, da se je pričel vračati dolg delodajalcev še iz leta 2008 - 2010 

(manj izplačane plače 10%)  in seveda tudi poznejše neizplačane obveznosti. 

Izplačila so dogovorjena za obdobje 18 mesecev. Do izdelave tega poročila so se 

zaostale obveznosti izplačevale redno ob izplačilu plač! 

V mesecu marcu je bila izvedena 17. seja IO SKEI Slovenije v Gorišnici in to v 

času vrhunca pusta! Pred sejo so si udeleženci seje ogledali Dominkovo 

domačijo  in doživeli tradicionalni pustni meni ob strežbi našemljenih oseb v 

vlogi gospodarja - strašila in v vlogi gospodarice je bila ciganica! Organiziran je 

bil spomladanski seminar s tematikama: »Projekt pridobivanje novega 

članstva« s predavateljem Vojkom Fon in »Problematike iz področja plač« s 

predavateljem Ljubom Cvar. Seminarja se je udeležilo 19 članov ReO Ptuj.  

Organiziran je bil ogled finala svetovnega pokala v smučarskih poletih v Planici. 

Z ekipo kegljačev smo se uspešno udeležili kegljaškega prvenstva SKEI 

Slovenije v Ravnah na Koroškem. 

Ob praznovanju praznika dela 1. MAJ smo v sodelovanju z PGD Žamenci na 

prireditvenem prostoru v Žamencih organizirali piknik s kulturnim programom 

na predvečer 1. maja. Obisk naših članov je bil zadovoljiv! 

Na poletnih športnih igrah v Šempetru pri Novi Gorici smo sodelovali z 10 

pohodniki.  

Državno prvenstvo SKEI v lovljenju rib s plovcem za memorial »Franca Trbuc« 

so naši tekmovalci osvojili v celoti s popolno ribiško zmago! ČESTITAM! 

Jesenski seminar z glavno tematiko »Zgradba kolektivnih pogajanj« (tema za 

vseživljenjsko učenje s predavateljem Bogdanom Ivanovič) je bil izveden z 

dvodnevnim programom v mesecu septembru. Seminarja se je udeležilo 25 

članov Regijskega odbora in njihovih namestnikov. 

Tekmovalna ekipa bowlinga je uspešno tekmovala v podjetniški ligi bowling 

Ptuj v spomladanskem in prav tako v jesenskem prvenstvu. Skratka uspešno! 
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Vse nastale stroške udeležb na tekmovanjih, seminarjih in drugih dejavnostih 

plačujemo po tripartitnem sistemu (SKEI ReO Ptuj, KSP SKEI AGIS-Ptuj, KSP 

SKEI Talum Kidričevo). Sredstva so se uporabljala po pravilniku FMP in 

finančnem planu za leto 2019 sprejetem na 16. redni seji SKEI ReO Ptuj v 

mesecu februarju. Izvedene so bile štiri seje Regijskega odbora in ena NO!  

 

 
Ptujčani, zmagovalci državnega prvenstva v lovljenju rib s plovcem v Zagorju ob Savi- 2019! 

 

Pravno pomoč je v preteklem letu zahtevalo 12 članov, a se je vse končalo po 

posvetu z odvetnikom. Število članstva je skozi vse leto bilo v majhnem vzponu, 

kljub kar številčnemu upokojevanju. Za vse naše člane še vedno uspešno 

pridobivamo vstopnice za terme Ptuj, terme 3000 v Moravskih toplicah, terme 

Radenci in kopališče Živa Bled s 50%  popustom od redne cene! 

 

S sindikalnimi pozdravi! 

 

Ptuj: 18. 2. 2020 
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