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Zadeva: Poročilo o delovanju in aktivnostih v leto 2017 

V začetku leta 2017 je bila izvedena seja NO, kjer je analizirano delovanje SKEI ReO Ptuj in 

pregledano finančno poslovanje za leto 2016 te iste organizacije. Koncem meseca januar je 

bila izvedena seja ReO Ptuj, kjer je predlagan obračun finančnega poslovanja za leto 2016, ki 

bil potrjen soglasno! Zimskih športnih iger SKEI, ki so se odvijala na smučiščih na Cerknem 

smo se udeležili z 50 člani – smučarji in spremljevalci. Naši tekmovalci, tekmovalke so 

dosegli lep uspeh že s tem, da se ni nihče poškodoval! 

V AGIS-Zavorah d.d. v Ptuju je z novim mesecem februarjem postal tudi novi lastnik tega 

podjetja, ki je močno obremenjeno z zaostalimi obveznostmi do vseh zaposlenih. In po 

izplačilu plače v mesecu marcu, ki je bila izplačana po dolgem času v celoti in še to v 

zakonskem določenem roku se je pokazalo na bolje! Prav tako so zaposleni bili deležni 

izplačila regresa še za leto 2015 in za leto 2016 je bil izplačan regres v mesecu juniju, za 2017 

je bilo napovedano izplačilo v obrokih od septembra do novembra 2017, ki pa ni bilo 

realizirano! Kljub vsem aktivnostim lastnika g. Marka Štemberger v sindikalni podružnici 

ugotavljamo, da mu ni po godu, ker obstaja v družbi močna in pokončna sindikalna 

podružnica. Odpoved delovnega razmerja je bil deležen član IO SK SKEI – AGIS Ptuj in po 

našem prepričanju brez ustrezne utemeljitve!  

V mesecu marcu je bila izvedena 4.  seja IO SKEI Slovenije v Kidričevem in to po ogledu 

dela proizvodnje v podjetju Talum Kidričevo. 

 
Po končanem ogledu dela proizvodnje v Talum Kidričevo še skupinski posnetek. 

V mesecu aprilu so nas obiskali kolegi iz SKEI ReO Zasavje s katerimi smo izpeljali skupno 

sejo regijskih odborov. Še pred sejo so si gostje ogledali del proizvodnje v podjetju Talum 



Kidričevo. Po skupnem delovnem kosilu se je nadaljevalo medsebojno druženje v 

popoldanskih urah. 

 
Popoldansko druženje članov regijskih odborov SKEI  Zasavje – Ptuj 

 

Ob praznovanju 1. maja praznika dela smo v sodelovanju z PGD Žamenci organizirali skupno 

praznovanje s pestrim programom 30.04.2017 na prireditvenem prostoru v Žamencih. 

Naši tekmovalci so se udeležili državnega tekmovanja v kegljanju v Šoštanju. Na poletnih 

športnih igrah v Železnikih so naši udeleženci prvič uspeli zmagati v dveh disciplinah. 

ČESTITAM!  

Državno prvenstvo SKEI v lovljenju rib s plovcem in memorial »Franca Trbuc« smo letos 

organizirali na Ptuju – ribniku Rogoznica! Tekmovanja se je udeležilo 7 regijskih ekip. 

Absolutni zmagovalci so člani SKEI ReO Ptuj! ČESTITAM! 

Seminar s tematikama »Pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja« (predavateljica Mateja 

Gerečnik, org. in men. soc. dej.) in »Sistem plač« (predavatelj Bogdan Ivanovič sekretar 

SKEI Slovenije) je bil izveden z dvodnevnim programom v mesecu septembru. Tekmovalna 

ekipa bowlinga je uspešno tekmovala v spomladanskem prvenstvu in prav tako je nadaljevala 

v jesenskem prvenstvu, katerega je tudi osvojila med 15 podjetniškimi ekipami. ČESTITAM! 

Vse nastale stroške glede udeležbe na tekmovanjih in seminarju uspešno pokrivamo po 

tripartitnem sistemu (SKEI ReO Ptuj, KSP SKEI AGIS-Ptuj, KSP SKEI Talum Kidričevo). 

Sredstva se uporabljajo po finančnem planu sprejetem na 4. seji SKEI ReO Ptuj.  

 



 
Ptujčani, zmagovalci državnega prvenstva v lovljenju rib s plovcem! 

 

Delodajalec AGISTECHNOLOGIES d.d. Ptuj (bivše AGIS-Zavore d.d.) je 11.08.2017 na 

oglasnih deskah izobesil: Navodila o delovnem času in prisotnost na delovnem mestu. Nič 

narobe bi lahko rekli, če ne bi bilo v teh navodilih zahtevan nov delovni čas 8 ur in 15 minut 

in to brez plačila kot nadure ali kompenzacijo koriščenja! In grožnja, da se za zabeleženo 

minuto zamude zgodi 1 ura minusa prisotnosti ne glede na to, da se zahteva žigosanje prihoda 

5.50 min, kar je pa neregularen čas! Ob takem tretmaju bi se skozi vso leto nabralo preko 

7000 ur neplačanega  »viška«. Po obširni vroči razpravi in predočene komentarje sekretarja 

Bogdana Ivanovič in pravnega mnenja odvetnika Tomaža Žigert je delodajalec zahtevano po 

navodilih umaknil! Pravno pomoč je v preteklem letu zahtevalo 8 članov, a še te bolj 

informativne narave, saj je bila vložena le ena tožba, ki pa je bila uspešna v primeru med 

sindikalnim zaupnikom proti delodajalcu AGISTEHNOLOGIES d.d. Število članstva je skozi 

vse leto bilo v majhnem vzponu, kljub kar številčnemu upokojevanju. Za vse naše člane še 

vedno uspešno dobivamo vstopnice za terme Ptuj s 50%  popustom od redne cene! 

 

S sindikalnimi pozdravi! 

 

Ptuj: 19. 01. 2018 

Sekretar: 

Franc Šuen 

 


