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Poročilo o delu julij-december 2013 

 

Po končanih počitnicah, so se na ribiško tekmovanje SKEI Slovenije podali ribiči 

v Zagorje ob Savi. Zraven štirih tekmovalcev se je tekmovanja udeležilo še enajst 

spremljevalcev. Tekmovalci so z minimalnim zaostankom osvojili drugo mesto, 

za REO Velenje. Ekipo tekmovalcev je vodil Petek Ivan, člani ekipe: Valerija 

Valentan, Viktor Slameršak, Martin Bedrač in Bogdan Kerle! Za uvrstitev 

čestitamo! 

 

Ekipa ribičev SKEI ReO Ptuj z spremljevalci! 
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Prvi vikend v mesecu septembru je po  tradiciji rezerviran za seminarsko 

dejavnost sindikalnih zaupnikov iz vseh naših sindikalnih podružnic SKEI v 

regiji. V sodelovanju z sindikatom zdravstva in socialne skrbi zavoda dr. Marjana 

Borštnarja iz Dornava in sindikalne podružnice PROPLAST iz Izlak je seminar 

potekal v Omišalju na otoku KRK. Seminarja se je udeležilo 40 sindikalnih 

zaupnikov. Seminarsko predavanje na tematiko POGODBA O ZAPOSLITVI je 

opravil član sekretariata SKEI Slovenije Bogdan Ivanovič. Po Bogdanovem 

navodilu in nadzoru so udeleženci seminarja izvedli delavnice v nalogah 

sindikalnih pogajalcev in tudi v vlogi delodajalcev.  

 

 

 

 

 

Skupinski 

posnetek 

udeležencev 

seminarja na 
športnem stadionu 

Kantrida  

v Rijeki 

 

 

 

 

 

 

Delavnice na seminarju pod budnim očesom Bogdana Ivanoviča. 
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Prav v počitniškem času je redno pričela delovati spletna stran ReO SKEI Ptuj. 

Po obiskih sodeč je zanimiva, obiskovalci pa lahko prejmejo informacije o 

dogodkih in aktivnostih naših sindikalnih konferenc SKEI AGIS Ptuj in SKEI 

Talum Kidričevo! 

 

V mesecu septembru so pričeli svoje spretnosti tekmovalci na bowling stezah v 

podjetniški ligi Ptuj. Barve naše ekipe sestavljajo: Silvo Predikaka, Stanislav 

Horvat, Franc Šuen, Miran Haladeja in Mario Kuret. Ekipa trenutno zaseda 7 

mesto med 14 sodelujočimi ekipami ptujskih in okoliških podjetij!  

 

 

Sodelovanje v ptujski podjetniški ligi bowlinga! 

 

V mesecu oktobru je bilo precej aktivnost z pripravo in izvedbo stavke v podjetju 

TISTO d.o.o. Ptuj. Člani SKEI iz omenjenega podjetja so za vodjo stavkovnega 

odbora imenovali sekretarja regije. Stavka se je pričela 21.10 ob 10 uri izpred 

poslovne stavbe podjetja. Delavci so stavko nadaljevali na domovih! Vzrok za 

stavko je v neizplačanih plačah za mesec julij, avgust in september ter 1/3 

regresa za 2013. Delavci so na 

čakanju od 16.8.2013.  

 

V mesecu novembru (13) so 

delavci TISTO d.o.o. prejeli 

odločbe o odpovedi delovnega 

razmerja zaradi stečaja podjetja. 

Članom SKEI je bila nudena 

pravna in moralna  pomoč ter 

solidarnostna pomoč iz sklada 

regijske organizacije. 

Stavka se je pričela! 
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O nepravilnostih pa smo obvestili inšpektorat za delo, ki je izvedel pregled in 

ugotovil omenjene kršitve. 

 

Z predsednikom sindikalne podružnice AGIS-Plastificirnica Ptuj Aljošo Kelenc 

sva opravila razgovor z direktorjem podjetja 11.11 in 13.11. in izvedla zbor 

delavcev, kjer je bil sprejet sklep, da se 2.12. 2013 izvede stavka v kolikor 

delodajalec ne bo poravnal vseh zaostalih obveznosti do zaposlenih in plačal  

prispevke do 25.11.2013. 

 

Z velikimi težavami posluje tudi podjetje AGIS-Zavore d.d., ki delavcem še 

vedno dolguje del regresa za 2012 in v celoti za leto 2013 ter 10% manj 

izplačanih plač za leto 2008 in 2009 za obdobje 15 mesecev. V podjetju se redno 

sestajajo na sejah sindikalni zaupniki SKEI, člani SD in direktor. Delodajalec se 

obvezuje, da bo z izplačevanjem zaostalih obveznosti pričel s 1.1.2014. V 

mesecu decembru bo izveden zbor delavcev, kjer bodo podane zahteve do 

delodajalca! 

 

V začetku meseca novembru je bila izvedena 11 redna seja regijskega odbora na 

kateri je bila  prisotna tudi predsednica SKEI Slovenije Lidije Jerkič. 

 

S sindikalnimi pozdravi! 

 

                                                                                Sekretar ReO SKEI Ptuj 

                               

                                                                                                 Franc  Šuen 


