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Poročilo o aktivnostih od meseca aprila do oktobra! 

 

Sindikalna podružnica SKEI v podjetju AGIS-Zavore je bil najbolj 

aktivna na področju kroničnega pomanjkanja sredstev v podjetju in je 

zato vedno znova potrebno sprejemati sporazume za izplačilo regresa 

za leto 2010 in zaostale obveznosti (jubilejne nagrade ipd). 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 in tako kršijo ZDR 

kakor tudi KPD. 

 

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. 

 

Tudi v podjetju TALUM iz  Kidričevega so bili sindikalisti aktivni saj 

se je družba preoblikovala v »koncern«. Ob preoblikovanju družbe 

Talum se je novi organizacijski obliki preoblikoval tudi sindikat v 

koncernu. 

 

Predsednik in sekretar sta sodelovala na vseh sejah IO SKEI in RO 

SKEI, enako velja za predsednika v komisiji za šport in kulturo. 

 

Sekretar OO SKEI Ptuj pa se je udeležil tudi evropskih demonstracij v 

Budimpešti. 
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Ekipa ribičev s spremljevalci je 

nastopala na 4. državnem ribiškem 

tekmovanj 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. 

 

»Priprava na začetek ribiške tekme 

4 prvenstva SKEI v lovljenju rib z plovcem Gradišče-Prekmurje« 

 

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 Kidričevem  in AGIS Ptuj. 

Predavatelja Bogdan Ivanovič in Albert Vodovnik sta vsem prisotnim 

obrazložila  naloge in dolžnosti na področju organiziranja in delovanja 

SKEI Slovenije.  

 
 

 

»Udeleženci 

seminarja v 

parku vojaške 

zgodovine v 

PIVKI pred 

diverzantsko 

podmornico 

bivše JLA«. 

 

 

 

 

 

Udeleženci seminarja v parku vojaške 

zgodovine v Pivki pred diverzantsko 

podmornico bivše JLA. 
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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. 

 
»Člani udeleženci 2. seje OO SKEI Ptuj 25.10.2011 v Kidričevem«.  

 

V mesecu novembru potekajo priprave na zadnjo sejo IO in ROS 

SKEI Slovenije v letošnjem letu, katere gosti naša organizacija in  bo 

8. in 9.12.2011 v Kidričevem v restavraciji Pan, po ogledu podjetja 

TALUM.  

 

                                                                          Sekretar OO SKEI Ptuj 

 

                                                                Franc   Šuen 


