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Poročilo o delu julij-oktober  2012. 
 
Poletni čas, ko se večina naših članov za vsaj nekaj dni poslovi od dela in hiti nabirat 
novih delovnih moči je bilo delo v naši organizacijo pestro. V podjetju Agis-
Plastificirnica delodajalec ni  plačeval prispevkov in dajatev od plač zaposlenih. Z 
predsednikom podružnice Aljošem Kelencem sva z direktorjem podjetja Brankom 
Joho  opravila več pogovorov in srečanj ter tako pridobila neposredne  informacije. 
Bilo je izvedeno tudi več zborov zaposlenih z direktorjem podjetja. V začetku meseca 
oktobra je delodajalec po vseh zapletih na bankah vendarle uspel poravnati 
obveznosti prispevkov in davkov za zaposlene. V naslednjem obdobju bo delavcem 
poravnan še ostanek regresa za leto 2012. 
Z odvetnikom zastopnikom pravne pomoči smo obiskali  direktorja Ivana  Ogrina in z 
njim opravili razgovor kot opozorilo za napačno izračunavanje plač zaposlenim v 
podjetju TISTO Ptuj.  
Pravno pomoč je v poletnih mesecih potrebovalo 8 članov, a le za svetovanje. 
V podjetju AGIS Zavore  delodajalec še ni  izplačal vsega regresa za leto 2012.  
 
Uspešno so se naši predstavniki-ribiči udeležili državnega tekmovanja SKEI za 
memorial Franca Terbuca na ribniku Vogrščak, kjer so zasedli 2 mesto med 
sodelujočimi ekipami-tekmovalci regijskih organizacij SKEI Slovenije. Tekmovali so: 
Drevenšek Milan, Žvegla Robert, Letonja Sebastjan, Kuret Mario in Petek Ivan vodja. 
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V začetku meseca septembra smo v sodelovanju z ReO Zasavje organizirali dvodnevni 
seminar v Omišalju na otoku KRK. Gradivo za izvedbo in potek seminarja je pripravil 
Bogdan Ivanovič sekretar SKEI.  Obravnavane so bile naslednje teme: 

 aktivnosti  sindikalnih zaupnikov za pridobivanje novih članov 

 aktivnosti sindikalnih zaupnikov za povečanje akcijskih sposobnosti 
sindikalne podružnice 

 aktivnosti  sindikalnih zaupnikov za izboljšanje kakovosti dela 
izvršnega odbora sindikalne podružnic 

 aktivnosti sindikalnih zaupnikov za izboljšanje informiranja članov 
sindikalne podružnice o delu vseh struktur SKEI 

 

 
 
Seminarja se je udeležilo 50 sindikalnih zaupnikov iz Reo Ptuj in ReO Zasavje.  

 
Delovni timi in skupna informativna seja! 
 
Vse štiri  teme so udeleženci  obdelali  in podali svoje ugotovitve v obliki poročila  
vodji. Delovni timi, so šteli 12 članov naključno izbranih iz različnih  sindikalnih 



podružnic iz Reo SKEI Ptuj in ReO SKEI Zasavje. ZAHVALA Bogdanu Ivanoviču 
sekretarju SKEI, ki je pripravil gradiva! 
Organizirana je bila informativna seja obeh regij, kjer je Bogdan Ivanovič podal 
informacijo zaradi česar se planira organizacija opozorilne stavke dne 26.9.2012.   
V naši organizaciji in v 17 sindikalnih podružnicah je planirana stavka dobila podporo 
razen v dveh podružnicah.  
 
V mesecu septembru je potekalo prijateljsko srečanje med štirimi ReO  SKEI 
(Štajerska, Ptuj, Celje in Pomurje). Rdeča nit srečanja je bila ribolov in predstavniki 
ReO SKEI Ptuj so na tem prvem srečanju imeli največ ribiške sreče. ČESTITAMO! 
 

 
 
Vse člane obveščam, da bo v bližnji prihodnosti pričela delovati spletna stran SKEI 
ReO SKEI za Ptuj in okolico, kjer bo možen bolj podroben pregled dela v naši 
organizaciji in tudi pričakujemo več fotografskega gradiva iz srečanj članstva SKEI in 
udeležba na raznih tekmovanjih oz. seminarjih za sindikalne zaupnike. Podan bo e-
mail naslov, kjer boste lahko zastavili  vprašanja iz vaše strani za nasvet oz. 
informacijo z strani strokovnih služb SKEI in odvetnika kot pravno pomoč.    Vabljeni 
k sodelovanju! 
 
 

Sindikalni pozdrav !                               Sekretar: 

 

               Franc  Šuen 


