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Poročilo o delu OO SKEI Ptuj za leto 2009 

 
 

 

V omenjenem letu smo imeli na OO Skei Ptuj šest rednih in štiri izredne seje. 

Delo pa bi lahko strnili v naslednjih točkah: 

 

- dokaj uspešno smo sodelovali na VI. igrah Skei v Slovenski Bistrici in na 

drugem državnem prvenstvu Skei Slovenije v športnem ribolovu, ki se je 

zgodilo v mesecu oktobru v ribniku Rogoznica na Ptuju  

 

- članstvo se je v naši območni organizaciji zmanjšalo za 5,9% predvsem na 

račun ne podaljševanja pogodb o zaposlitvi delavcem zaposlenim za določen 

čas in upokojitev. Nekaj (7) je bilo tudi izstopov zaradi nezadovoljstva z 

delom sindikata brez konkretnih obrazložitev   

 

- pravno pomoč je v omenjenem obdobju iskalo 28 članov sindikata SKEI 

 

- organizirali smo letovanja v zakupljenih apartmajih v Novigradu 

dalmatinskem in Nerezinah za veliko število naših članov in njihovih družin 

 

- omogočili smo 28 ugodnih kreditov preko Delavske hranilnice  

 

- dodelili smo tudi precejšnje število solidarnostnih pomoči ob neurju s točo v 

višini kot jo določa kolektivna pogodba dejavnosti 
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- kar se tiče krize in posledičnih ukrepov delodajalcev na našem območju 

moramo povedati naslednje: V Talumu in Agisu, ki sta najvidnejša 

predstavnika našega območja, so se delodajalci v dogovoru s sindikatom 

Skei poslužili 36 urnega delovnega tednika s 1.3.2009 in z nadaljevanjem s 

1.9.2009 za še naslednjih šest mesecev. V Talumu smo dosegli sindikalisti s 

1.9.2009 dogovor o povišanju minimalne plače na 600 Eur za polni delovni 

čas, kar je zelo velik uspeh, ki pa je žal povzročil nemalo hude krvi med 

tistimi, ki za polni delovni čas zaslužijo le malo nad to kategorijo, ker seveda 

nismo uspeli z dvigom vseh plač. V naslednjem obdobju, predvsem pa pred 

koncem krize si bomo prizadevali, da odpravimo tudi ta nesorazmerja, ki 

zelo revoltirajo omenjeno skupino delavcev. V Talumu smo s 1.11.2009 

zaradi trenutnega povečanja naročil dogovorili z Upravo tudi polni delovni 

čas 40 ur tedensko v treh delovnih enotah, (Rondelice, Izparilniki in Ulitki, 

kjer je zaposlenih preko 300 delavcev, kar predstavlja skoraj 40 % vseh 

zaposlenih) kar je nedvomno velik uspeh v dogovarjanju. V naslednjem 

obdobju, ki bo seveda tudi odvisno od naročil, se bomo potrudili, da bi ukrep 

skrajšanja polnega delovnega časa ukinili v še vsaj dveh delovnih enotah, 

kar bi pomenilo, da preko 70% delavcev dela polni delovni čas z 40 urnim 

tednikom in seveda z ustreznim plačilom. Konec dogovorjenega obdobja (po 

28.2.2010) pa bodo vsi delavci v našem območju prešli na 40 urni delovni 

tednik. 
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