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AKTIVNOSTI  V MESECU - JANUARJU 2011 
 

Ţe na zadnji (29. decembra) sklicani seji Regijskega odbora SKEI Celje smo podali zaključno 

oceno, da bodo aktivnosti dela na sindikalnem področju v letu 2011 še vedno predvsem 

usmerjena v reševanje teţav zaposlenih v druţbah, ki so povezana z trenutnim gospodarskim 

stanjem, ki se odraţa tako doma kot v tujini. Tako bo posledično drugi sklop reševanja teţav  

povezan z nadaljnjimi pritiski na zaposlene v smislu poskusa krčenja pravic še zlasti prek 

poskusa spreminjanja vrste zakonov ( naj si bo to zakona ZDR-ja, zakona ZVZD, KPD ), ki 

jih nenehno zahtevajo, tako ZDS, OZS ali pa kar naša vlada.  

 

Vse to se je ţe odrazilo tudi pri našem delu v mesecu januarju. Ţe v prvem tednu smo se 

aktivno vključili v začetek zbiranja 40.000 tisoč podpisov za izvedbo naknadnega 

zakonodajnega referenduma o zakonu ZPIZ-2.  Skupaj z ZSSS območje Savinjska in sekretar 

sindikata SKEI smo organizirano in dogovorjeno zbirali podpise na upravnih enotah na 

Celjskem. Sindikat SKEI oz sekretar je pokril upravno enoto Ţalec, kjer smo k paketu zbranih 

podpisov po upravnih enotah zbrali, drugi največ zbranih podpisov.  V zbiranje podpisov so 

aktivno stopile tudi naše večje sindikalne podruţnice ( od SKEI Alpos, SKEI Ţelezarna Štore, 

SKEI Novem, SKEI Sip, SKEI Saps, SKEI Unior ) oz. njihovi zaposleni. V teh podjetjih smo 

razdelili tudi propagandni material od letakov do večjih plakatov. 

 

S svojo prisotnostjo smo veliko pripomogli tudi k aktivnemu zbiranju podpisov študentov o 

izvedbi referenduma o zakonu  ZMD, kar so nam študentje tudi priznali in si s tem zagotovili, 

uspeh zadane naloge. 

 

Istočasno pa smo nadaljevali z delom tudi na sindikalnem področju predvsem v naših 

sindikalnih podruţnica. Ţe konec leta smo v sindikalno podruţnico SKEI-KIV Vransko 

naslovili pisno zahtevo do direktorja druţbe in postavili rok in zahtevo po sklicu takojšnjega 

sestanka. Ta je bil res sklican, kjer sta sekretar in predsednik predstavila zahteve zaposlenih in 

dogovorila časovni okvir za izvedbo še nekaterih odprtih zahtev in njihovo končno realizacijo. 

Zadeva se je nanašala na povišanje plač in izplačilo regresa. Istočasno pa je bila podana tudi 

zahteva, da se mora sklicati zbor delavcev, kjer bomo vse dogovorjeno tudi prestavili. Zbor je 

bil izveden 18. januarja v hali proizvodnje podjetja. V primeru, da se dogovorjenega podjetje 

ne bo drţalo smo napovedali, da bomo ukrepali preko pristojnih sluţb. Ţe prvi teden v mesecu 

januarju smo sklicali tudi sejo IO SKEI SIP-a, kjer smo obravnavali tudi osnutek 

predlaganega delovnega koledarja za leto 2011 in začeli z pripravami na izvedbo volitev v 

podruţnici. Sklicali smo seje IO v sindikalnih podruţnicah SKEI-ja NOVEM in pa SAPS. Na 

obeh smo obravnavali tekočo problematiko in začeli s pripravami na izvedbo volitev. Med 

drugim smo v podjetju  Novem preučili pogoje dela ţensk v nočnem času in po opravljenem 

razgovoru in podajanju pogojev podali pisno soglasje. Za sindikalno podruţnico SKEI- 

FENIKS  je sekretar  podal pisni odgovor na podane predlagane pravilnike o varnosti in 

zdravje pri delu, pravilnika o hrambi dokumentov in o pravilnika o pripravništvu. Na dva smo 

podali svoje pisni mnenje, ki je bilo pozitivno na enega pa smo podali negativni odgovor in 

zahtevali njegovo dopolnitev v kategoriji vključevanja delavskih predstavnikov v 

soodločanje. Konec meseca januarja so bile s pomočjo sekretarja izvedene volitve v naši 
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manjši sindikalni podruţnici SKEI-HELEDIS. Podjetje bomo sedaj obvestili o izvolitvi in 

poslali notifikacijsko obvestilo.  

 

S predsednikom ReO SKEI sva se udeleţila 44. seje IO SKEI Slovenije v Velenju (v 

Gorenju). 

 

Ţe konec meseca decembra večina pa v mesecu januarju so se zaposleni iz podjetja BISOL,     

(kjer sicer nimajo sindikalne  organiziranosti) obrnili po pomoč oz. nasvete k sekretarju SKEI 

v Celju. Zadeva je postala tako aktualna, da so jo začeli prestavljati tudi naši največji mediji 

(Delo, Večer, Novi tednik, Savinjski občan do več radijskih postaj na Celjskem). V tem 

podjetju se bomo poskusili sindikalno organizirati oz. ustanoviti sindikalno podruţnico SKEI. 

Zaposleni imajo do tega pravico, saje le ta zapisana v Ustavi RS.  

 

Na regiji smo v mesecu januarju nadaljevali z nudenjem pravne pomoči našim članom. Začeli 

smo postopke z vloţitvijo toţb za 3. naše člane za uveljavljanje pravic iz ZDR (poštena oz. 

pravilno izplačilo polnih odpravnin). Pri posameznih individualnih obiskih naših članov smo 

jim pomagali z pravnimi nasveti. Na DH  hranilnici smo našim članom pomagali pri pridobiti 

kreditnih aranţmajev po SKEI opciji.  

 

Konec meseca januarja 28. v petek pa samo se vsi predstavniki sindikata SKEI ReO Celje od  

predsednikov v sindikalnih podruţnicah do sekretarja (33 članov) udeleţili in pridruţili 

tradicionalnemu  po novoletnemu srečanju vseh sindikalnih funkcionarjev Celjske regije. Tam 

smo se poslovili tudi od dveh naših dolgoletnih aktivistov in funkcionarjev in sicer kolega 

Vlado Jerovška našega dolgoletnega člana športne komisije SKEI Slovenije iz celjske regije 

in Janeza Kadenška dolgo letnega predsednika sindikalne podruţnice SKEI  ADUT Štore. 

Oba sta prejela v dar spominske knjige lepote Slovenije ob tej priloţnosti pa smo se jim 

zahvali za njun prispevek v sindikatu SKEI. 

 

Z naslednjim poročanjem se bomo oglasi v začetku meseca marca, ko bomo poročali o delu 

za mesec februar.  

 

 

V Celju; 14.02.2011                                                                      Zapisal sekretar ReO Celje 

                                                                                                                  

                                                                                                               Mirko HIRCI 

 
 

 

 

 

 

 


