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Poročilo o delu januar-marec 2013 

 

Po vstopu v novo leto 2013 so se pričele odvijati priprave po navodilih 

in sklepih IO SKEI Slovenije za udeležbo na protestni shod izpred 

GZS 16. januarja v Ljubljani. Seja v ta namen je bila izvedena 

8.1.2013, kjer so predsedniki bili seznanjeni z vsemi napotki za te  

aktivnosti. Protestnega shoda se je udeležilo 30 članov iz 17-ih  

aktivnih sindikalnih podružnic iz  SKEI ReO  Ptuj. 

 
Udeleženci protestnega shoda 16.1.2013 posnetek v Šempetru. 

 

Nadaljevali smo z pripravami na enodnevno opozorilno stavko, ki je 

potekala 23.1.2013. Stavkovne zahteve sta popolnoma z zaustavitvijo 

dela podprle dve SP v svojih podjetjih (AGIS-Zavore in AGIS-

Plastificirnica). Ostale sindikalne podružnice so stavkovne zahteve 



podprle s stavko članov IO SP. Za nadaljevanje aktivnosti po sklepih 

IO SKEI Slovenije je SKEI ReO Ptuj v sodelovanju z OO RK Ptuj 

organiziral podelitev »paketov RK« za zaposlene, ki prejemajo bruto 

minimalno plačo do 820€. Po prijavah se je na seznamih pojavilo 

skupno število paketov številka 95, kar je več kot 10% članstva v 

SKEI ReO Ptuj. Podatek, ki je zaskrbljujoč za sindikaliste in v 

sramoto delodajalcem na ptujskem območju. Prepričani smo, da je 

socialno stanje vseh zaposlenih na ptujskem območju čeprav v drugih 

branžah še za odtenek slabše! 

 
Delitev paketov RK upravičencem! 

 

Z OO RK Ptuj je planirana sindikalna krvodajalska akcija, ki bo 

11.4.2013 na transfuzijskem oddelku SB Ptuj. 

Z finančnimi težavami se spopadata podjetji AGIS-Zavore in AGIS-

Plastificirnica, kjer datumsko zaostaja plača, še več dni pa prispevki in 

obveznosti do bank. 

Tekmovanja v zimskih športnih igrah na Soriški planini se je udeležilo 

24 članov. Tekmovalci so dosegali rezultate po svojih zmožnostih,  

veseli pa dejstvo, da so vsi tekmovanje odpeljali  brez hudih poškodb. 



 

 
Udeleženci SKEI-zimskih iger 2013! 

 

11.2. 2013 smo pripravili skupno sejo s kolegi iz SKEI ReO  Zasavje. 

Delovno srečanje smo pričeli z ogledom tovarne Talum, nadaljevali z 

skupno sejo in kosilom ter v popoldanskih urah si ogledali »fašenk po 

dornavsko«. Po dveh urah na bowling stezah smo srečanje zaključili v 

prireditvenem šotoru v Markovcih. 

Člani bivše SP TVP vzmetni inženiring Formin,ki so pred dobrim 

letom dni prekinili z delovanjem in pristopili v ZSSS OO Spodnje 

Podravje (Ptuj) so izrazili željo, da se priključijo nazaj v SKEI, saj se 

bolj vidijo v tem sindikatu. Napisane in podpisane so pristopne izjave 

ter poslane v obdelavo! 

Beležimo tudi včlanjevanje seniork in seniorjev do sedaj se je včlanilo 

7 članov. 

NO SKEI ReO Ptuj je 24.1.2013 v polni zasedbi pregledal finančno 

poslovanje naše organizacije na katero pa ni imel pripomb. Pripravo 

zaključnega računa in prijavo na AJPES je posredoval računovodski 

servis Delma-Ptuj. 
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Šuen Franc 


