
1 

 

 
   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  januar-maj 2012 

 
V začetku leta smo nestrpno čakali sklep IO SKEI Slovenije o 

ustanovitvi ReO SKEI za PTUJ in okolico, saj je v izteku preteklega leta 

2011, OO SKEI Ptuj s sklepom na 3. seji podal predlog IO SKEI 

Slovenije o ustanovitvi ReO Ptuj. Po ustanovitvi (reorganizacija iz OO v 

ReO) z 10.1.2012 sklep št.: 4/27 so se zvrstile aktivnosti za pridobitev 

odločbe o hrambi PRAVIL na UE Ptuj, vpis v POSLOVNI REGISTER 

Slovenije, izdaja D.Š., pridobitev kvalificiranega potrdila sigen-ca za 

poslovne subjekta, odprtje poslovnega računa na delavski hranilnici, 

objava v Uradnem listu Slovenije o vpisu v evidenco statutov sindikatov 

in sklenitev pogodbe z odvetnikom Grubar Bojanom za nudenje pravne 

pomoči članstvu SKEI iz naše regije. 

 

KŽV ReO Ptuj je 24. januarja 2012 izvedla svojo konstitutivno sejo 

kateri je prisostvovala in podala želene smernice dela komisije 

predsednica KŽV pri SKEI Slovenije, Mateja Gerečnik. Predsednica  

KŽV ReO Ptuj je Darja Mernik. 

 

Vsem podjetjem iz katerih izhajajo predsedniki sindikalnih podružnic in 

so hkrati člani Regijskega odbora, ali komisij so bile poslane 

notifikacije. Podjetja so bila obveščena o nakazovanju članarine  po 

pravilniku  FMP SKEI Slovenije in prejela sklicne številke. 

 

Na 4.  seji 1.  marca 2012 se je predstavil tudi odvetnik Bojan Grubar s 

svojim pomočnikom. Na seji je prisostvovala tudi predsednica SKEI 

Slovenije Lidija Jerkič. Na seji so bile predlagane in potrjene teme za 

seminar (projekt pridobivanja novega članstva, neenake možnosti 

zaposlenih in agencijski delavci), ki je bil 8. maja 2012.  

 

Seminarja se je udeležilo 35 sindikalnih zaupnikov iz podružnic. 

Predavatelji Brane Plavec, Mateja Gerečnik in Lidija Jerkič so 

predstavili in podali smernice iz svojih predavanih snovi.  
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Brane Plavec, sekretar SKEI Slovenije, na seminarju ReO SKEI Ptuj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateja Gerečnik, predsednica KŽV SKEI Slovenija, na seminarju. 
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Lidija Jerkič, predsednica SKEI Slovenije, na seminarju v Hajdošah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med seminarjem je bila sklicana tiskovna konferenca na kateri so 

prisostvovali štirje novinarji. Lidija Jerkič je podala problematiko o 

agencijskih delavcih, Mateja Gerečnik o vprašanjih žensk in Franc Šuen  

nekaj podatkov o novo nastali regijski organizaciji SKEI. Vsi prisotni na 

seminarju so prejeli mapo, Statut SKEI, KP vseh treh dejavnost, 

notesnik ReO Ptuj, zloženko ReO SKEI Ptuj, zloženko  SKEI Slovenije, 

plakat  in pisalni pribor. 

 

Z predsednikom Igorjem Jezo sva sodelovala in se udeležila sej IO SKEI 

Slovenije, RO SKEI Slovenije. 

 

V podjetjih: 

 

AGIS-Zavore so izplačale zamudne obveznosti do zaposlenih (dokončno 

izplačilo regresa za leto 2011, dokončno izplačilo jubilejnih nagrad 

upravičencem in dokončno izplačilo solidarnostnih pomoči-bolniška. 

Podjetje izplačuje tudi razliko za manj izplačane plače oktober in 

november 2011, vsi zaposleni v podjetju so prejemali akontacije v višini 

minimalnih plač). V mesecu februarju so se pričela pogajanja o novi KP 

v družbi, ki še potekajo.  
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Sindikalna podružnica TVP Formin je umaknila Pravila o organiziranju 

in delovanju iz UE Ptuj in deluje preko ZSSS-Spodnje Podravje. 

 

V ostalih podjetjih trenutno ocenjujemo, da je stanje stabilno. 

 

Komisija za 

šport in 

rekreacijo je tudi 

v tem času imela 

kar nekaj dela, 

sodelovali smo 

na 18. državnem 

prvenstvu SKEI 

Slovenije v 

veleslalomu in 

tekih na smučeh, 

ki je potekalo v 

zimski idili na 

Golteh. Sodelovali smo z 14 tekmovalci in 9 spremljevalci.  

 

V mesecu maju smo 

sodelovali na 1 

kegljaškem prvenstvu 

SKEI Slovenije v 

Cerknici. 

 Tekmovala je moška 

ekipa z petimi 

tekmovalci in ekipo so 

spremljali 4 

spremljevalci. V tem 

času potekajo prijave 

za udeležbo na letnih 

igrah SKEI v Šempetru pri Novi Gorici.  

 

Vabljeni k udeležbi! 

                                                          

                                                         Sekretar ReO SKEI Ptuj in okolica 

 

                                                                           Franc Šuen 


