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Poročilo o delu januar-junij 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 izterjati dolg, ki je nastal z neplačevanjem sindikalne 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 za letni dopust za leti 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.  

  

Ptujski del ekipe v »korantijah«. 
 



 

 

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 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. 

 

 
Moška in ženska ekipa SKEI ReO Ptuj na 3 kegljaškem prvenstvu SKEI Slovenije. 

 

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.  

 

 
Fotografski utrinki iz seminarja »PROMO«. 

 

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!  



 

 

 

 

 
Skei-jevi udeleženci v Bruslju! 

 

V podjetniški ligi bowlinga Ptuj nas je uspešno zastopala tekmovalna ekipa, ki na ta način 

skrbi za promocijo naše organizacije v ptujskih medijih.  

 

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.  

 

  
Udeleženci poletnih športnih iger v 

Velenju 2014 iz ReO Ptuj. 

 

 

Vsem članom in članicam želim prijeten dopust in veliko sreče z vremenom! 

                                                                                                

                                                                                                   Sekretar ReO SKEI Ptuj 
 
                                                                                                    Šuen  Franc 


