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Zadeva: Poročilo o delovanju za leto 2016 

V letu 2016 so bile izvedene 4 seje regijskega odbora. Izvedli smo dva seminarja in sicer 

enodnevnega v mesecu januarju in dvodnevnega v mesecu septembru. Seminar v mesecu 

januarju je bil na tematiko »volitve v 2016«, kjer so vsi predsedniki sindikalnih podružnic 

dobili navodila z administrativno podporo (pravilnik o volitvah, vzorci vlog, kandidatur 

ipd…) za izvedbo volitev sindikalnih zaupnikov za mandatno obdobje 2016-2021. 

Dvodnevni seminar je bil s tematiko »pogajanja za KPD in njene vsebine«. Program 

seminarja je pripravil sekretar SKEI Slovenije Bogdan Ivanovič z administrativno podporo 

sekretarja Franca Šuen. S tem smo želeli novoizvoljene člane regijskega odbora seznaniti z 

KPD in njihovimi vsebinami, ter postopki za pogajanja itd. Volitve so se izvedle v vseh 

sindikalnih podružnicah v predpisanih rokih in so potekale uspešno in brez pritožb!  

Sedmega kongresa SKEI Slovenije v Brdu pri Kranju meseca junija smo se udeležili s tremi 

delegati in enim gostom.  

Sodelovali smo na vseh športnih prireditvah pod okriljem SKEI Slovenije (smučarsko 

tekmovanje na Rogli, kegljaško prvenstvo v Jesenicah, poletne športne igre v Kopru, 

prvenstvo ribičev v Gradišču in sodelovanje ekipe bowlinga v podjetniški ligi Ptuj. Vse 

nastale stroške smo uspešno pokrivali po tripartitnem sistemu (SKEI ReO Ptuj, KSP SKEI 

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

sprejetem na 1. seji SKEI ReO Ptuj. Praznovanju 1. maja praznika dela smo se priključili ReO 

Štajerska v Farovcu občina Slovenska Bistrica.  

V podjetju AGIS-Zavore Ptuj so bila uspešno končana pogajanja za novo PKP. Prav to 

podjetje je preživelo najtežjo leto na poslovnem področju. V izteku leta je uspelo pridobiti 

investitorja, ki želi podjetje popeljati v uspešnejše poslovne čase!   

Pravno pomoč je skozi vso leto zahtevalo 14. članov. V izteku leta 2016 je prišlo do 

spremembe oziroma menjavi odvetniške pisarne za pravno pomoč članstva. Od 01.01.2017 

pravno pomoč članom SKEI ReO Ptuj zagotavlja odvetniška pisarna  Žigert d.o.o. z delovnim 

časom – ob delovnih torkih od 14-16 ure v pisarni sindikata SKEI Rajšpova ulica 16 v Ptuju 

in ob sredah popoldan v Mariboru po osebnem dogovoru na sedežu odvetniške pisarne 

Neratova 4. 

Vsem našim članom je omogočen nakup vstopnic za Terme Ptuj z 50% popusta! Ugodne 

popuste cca. 30% smo dosegli tudi pri nakupu pnevmatik za osebna vozila in še na obročno 

odplačevanje! 

 

S sindikalnimi pozdravi! 

Sekretar: 

Franc Šuen 

 


