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Poročilo o delu november-december 2012 

 

Realizirana je bila  6. in 7.  seja  ReO SKEI Ptuj in organiziran  

delovni obisk pri sindikalnih kolegih in kolegicah v ReO Zasavje.  

 

 

Člani RO SKEI ReO Ptuj na eni izmed sej. 

 

V mesecu  novembru  sta bila izvedena dva zbora članstva na katerih 

je predstavila delo in aktivnosti sindikata za v naprej predsednica 

SKEI Slovenije, Lidija Jerkič. Za podjetja oz.  KSP SKEI-Agis Ptuj je 

bil zbor izveden v proizvodnih prostorih Agis-Plastificirnica z 

prisotnostjo 70 članov SKEI. 
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Zbor članstva SKEI KSP Talum-Kidričevo je bil izveden v prostorih 

restavracije Pan-Kidričevo z prisotnostjo 50 članov. 

 

 

 

 

Predsednica Lidija Jerkič na 

zboru članstva SKEI-AGIS-Ptuj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovni obisk z ogledom podjetja 

ETI v Izlakah pri kolegih v ReO 

Zasavje  je bil 16.11.2012.  

 

 

 

 

Izdelana je bila spletna stran ReO Ptuj, ki pa se dopolnjuje! 

 

V Agis-Plastificirnici se je zopet razpravljalo o problemu    

neplačevanja  prispevkov zaposlenim. Sindikat bo v letu 2013 

preverjal obljube direktorja družbe, ki je obljubil plačilo zapadlih 

prispevkov z zamikom, in v kolikor se zaostanek plačil obveznosti iz 

naslova prispevka ne poravna v celoti, bo sindikat ukrepal po svojih 

možnostih. 

 

V Agis-Zavore je po kroničnih finančnih problemih še vedno 

neizplačan del regresa za 2012. Na zboru zaposlenih je direktor družbe 

zagotovil izplačilo tega v prvi polovici leta 2013. 

V Tehcentru Ptuj je delodajalec prav tako v zaostanku z izplačilom 

regresa za 2012. Tam se direktor ni pripravljen o tem pogovarjati.  
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V koncernu TALUM je bila izplačana božičnica. 

 

Članstvo SKEI ReO Ptuj je z nezadovoljstvom sprejelo ponovno 

izvolitev Dušana Semoliča za predsednika ZSSS! 

 

Končala se je podjetniška bowling liga,kjer so nas dostojno v javnosti 

in tekmovanju predstavili naši tekmovalci iz regijskega odbora ter 

zasedli 8 mesto med 12 sodelujočimi ekipami! 

 

 

                                                                                    sekretar: 

 

                                                                                          Šuen  Franc 


