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Poročilo o delu za leto 2014 

 

Vstop v novo leto je vedno hrumeč, a kaj hitro sestopimo na realna tla, ko že po prvih dneh zaznamo, da se 

ni nič spremenilo na bolje. Tako je naposled le uspelo iz podjetja AGIS Plastificirnica iztržiti dolg, ki je 

nastal z neplačevanje članarine in sredstev BVP. Zadeva je bila obravnavana tudi na okrožnem sodišču na 

Ptuju, kamor je bila podana potrjena ovadba tožilstvu. Zgodbice so nastajale po časopisih tudi o podjetju 

AGIS Zavore zaradi posredovane anonimke časopisnim hišam Štajerski Tednik Ptuj in Večer Maribor. 

Javnost je bila z pisanjem novinarskih člankov in intervjujih obveščena o dogajanjih v omenjenih družbah 

AGIS Plastificirnica in AGIS Zavore. V AGIS Zavorah se je pričela izplačevati razlika za manj izplačane 

plače 2008-2010 in regres 2012 in 2013. V podjetju TVP Vzmetni inženiring Formin delodajalec po 

posameznih členih rešuje zaostale dolgove predvsem z kompenzacijami. V podjetju Revital Kidričevo je 

delodajalec odpustil 9 delavcev, ki bodo prerazporejeni v druga podjetja koncerna Talum. Nič kaj ni bilo 

napisanega v »naših« medijih o prenehanju delovanja  podjetja »TEHCENTER« saj odpuščeni delavci niso 

bili pripravljeni na dajanje izjav. Ker v podjetju kljub trem poizkusom ni bilo možno ustanoviti sindikalne 

organizacije ali pridobiti vsaj članstva je bila to tudi posledica molka ob zaprtju še nedaleč nazaj uspešnega 

podjetja. Ob tem prenehanju delovanja podjetja je brez zaposlitve ostalo cca. 120 delavcev.   

Z tridesetimi člani SKEI smo se udeležili smučarskega tekmovanja SKEI v Cerknem, kjer je tudi gostovala 

ekipa »Korantov« in popestrila dogajanje. V mesecu aprilu je naši organizaciji uspelo izpeljati 3 državno 

prvenstvu v kegljanju za SKEI Slovenije. Udeležilo se ga je 6 moških in 5 ženskih ekip. Tekmovanje je 

potekalo tekoče in brez zapletov, za kar se zahvaljujem sodnikom in zapisnikarjem iz KK Drava Ptuj ter 

seveda tudi tekmovalcem. 

V prvem polletnem obdobju smo izvedli dva seminarja in sicer v mesecu januarju seminar »JAVNI 

NASTOP IN ORGANIZIRANJE ZBORA« sindikalnega zaupnika in v mesecu maju še seminar SKEI 

projekta »PROMO«. Prvega seminarja se je udeležilo 28 sindikalnih zaupnikov in drugega 21. V tem času 

so bile izvedene tri redne seje. 

Predsednik in sekretar sta se udeležila vseevropskih demonstracij v Bruslju v začetku meseca april. Na 

demonstracijah je sodelovalo cca. 70.000 udeležencev iz vse Evrope. Ob pogledih na znamenite zgradbe in 

urejene »evropske« ulice je občutek kot, da si v drugem svetu, a po spoznanju še »drugega« dela Bruslja je 

vidna in zastrašujoča razlik med bliščem in bedo, žal! 

Praznovanje praznika dela 1. Maj smo praznovali z kolegi SKEI Štajerska ob ribniku v Farovcu. 

Športnih poletnih iger v Velenju  smo se udeležili z 45 člani in v skupnem seštevku osvojili 3 mesto, kar je 

velik uspeh in obveza za naslednjo tekmovanje, ki bo  naslednje leto na našem območju Ptuja. 

ČESTITAMO! 

Po končanih počitnicah in dopustih se je ekipa ribičev naše organizacije udeležila državnega prvenstva SKEI 

– Memorial Franca Trbuca v lovu rib s plovcem, ki je bilo ob ribniku v Radljah ob Dravi. Ekipo je 

spremljalo tudi 20 spremljevalcev in s tem smo bili najštevilčnejša regija. Ekipa je dosegla drugo mesto in 

med posamezniki je Robert Žvegla zasedel drugo mesto. ČESTITAMO! 



 

 

 

V mesecu septembru smo izvedli še tretji seminar v letu 2014 s tematiko „Vloga socialnega partnerstva pri 

vseživljenjskem učenju zaposlenih“  (predavatelj, Bogdan Ivanovič, sekretar SKEI). Seminar je potekal v 

prostorih hotela Adriatic v Omišalju. Udeležilo se ga je skupno 40 slušateljev iz SKEI ReO Ptuj, SKEI 

Proplast in sindikata Zavoda dr. Marjana Borštnarja iz Dornave. 

V mesecu oktobru smo organizirali skupno sejo s kolegi iz SKEI ReO Velenje. Gostje so si ogledali 

zanimivo proizvodnjo in njene prostore podjetja Perutnine Ptuj. Sledil je ogled ptujskega gradu in njegovih 

muzejev. Po skupni seji se je odvijalo tudi delovno kosilo. Za konec gostovanja na Ptuju smo si s kolegi iz 

Velenja ogledali zanimivosti in skrivnosti ptujske vinske kleti. Skupne seje se je udeležilo 48 članov obeh 

organizacij in predsednica Lidija Jerkič in sekretar Brane Plavec. Mnenje prisotnih je, da bi srečanja take 

vrste morala potekat z večjimi organizacijami in na tak način pridobivati izkušnje in dragocene napotke. 

Mnogo aktivnosti v preteklem letu je bila deležna tekmovalna ekipa bowlinga, ki tekmuje v ptujski 

podjetniški ligi, kjer nastopa 14 ekip iz podjetij, sindikatov in zavodov. Ekipa je na koncu tekmovanja v 

spomladanskem in jesenskem tekmovanju zasedla 8 mesto, kar lahko štejemo za uspeh, saj je poudarek 

nastopa na predstavitvi organizacije in jo na tak način promovirati v našem okolju. 

V mesecu decembru je bila izvedena 16 seja regijskega odbora in s tem zaključeno poslovno leto 2014. Za 

vse člane SKEI ReO Ptuj je organizacija pripravila tudi šest listni koledar z slikami naših podružničnih 

organizacij pri raznih dejavnostih (tekmovanja, izleti, seminarji) in pisalni kuli z natiskom SKEI Ptuj. 

23 decembra smo se z  40 člani udeležili protestnega shoda v Ljubljani pred vladnim poslopjem zaradi 

ukrepa vlade dodatnih večjih obdavčitev podjetij, ki so večji uporabniki električne energije. Ker ta ukrep 

direktno zadeva koncern Talum smo se tega shoda udeležili. 

Poslovanje podjetij v našem okolju je dokaj stabilno, čeprav se ubadajo z najrazličnejšimi težavami, 

predvsem finančnimi. Regresa za tekočo leto  ni uspelo izplačati družbi AGIS-Zavore, ki pa je v tem letu 

2014 izplačala regres za 2012 v celoti in 2013 v 90%. Delodajalec vsak mesec nameni 50€ bruto vsem 

dolžnikom do konca izplačil za manj izplačane plače v letih 2008-2010.   

Regresa prav tako niso prejeli zaposleni v podjetju TVP Vzmetni inženiring Formin. Delodajalec še stare 

obveznosti regresov pokriva z najrazličnejšimi kompenzacijami po trgovinah. 

Koncern Talum Kidričevo je ob praznovanju 60 letnice obstoja izplačal vsem zaposlenim po 300€ neto. 

Članom SKEI AGIS Ptuj je bil omogočen nakup vstopnic za obisk Terme Ptuj po polovični ceni in v 

podjetjih AGIS-ZAVORE, TPV Prikolice Ptuj, TVP Vzmetni inženiring, AGIS-Plastificirnica so delodajalci 

še subvencionirali vstopnice v vrednosti 2,50€ po vstopnici. Na tak način je bilo članom prodanih čez 5500 

vstopnic. Upam, da bomo tudi v letu 2015 svojim članom lahko omogočili tolikšni popust in ugodnosti pri 

nakupu vstopnic Terme Ptuj. 

Predsednik in sekretar sta se redno udeleževala sej, seminarja in posvetov, kamor sta bila vabljena. 
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