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AKTIVNOSTI V MESECU-FEBRUARJU 2011 
 
Že v začetku meseca so naši člani iz regije sodelovali na tradicionalnih zimskih športnih 
igrah-tekmovanju SKEI Slovenije, ki se je odvijalo v Črni na Koroškem. Udeležilo se jih je 
48 članov iz večjih naših sindikalnih podružnic. V skupnem rezultatu smo dosegli dobro 
skupno končno uvrstitev na 6. mestu od 13. regij. Po končanem tekmovanju smo si ogledali še 
gradove kralja Matjaža pod Peco zaključil pa v lokalu ob dobri kapljici, druženju in klepetu. 
 
 

 
Člani iz SKEI ReO Celje: Črna na Koroškem 2011 

 
V tem mesecu je bil med drugim velik poudarek namenjen izvrševanju sklepa republiškega 
odbora SKEI, ki se nanaša na izvedbo volitev novih organov sindikata SKEI-ja v sindikalnih 
podružnicah (voljeni so novi IO, podpredsedniki oz. predsedniki) za naslednje  mandatno 
obdobje 2011-2016. V večini sindikalnih podružnicah so postopki o izvolitvi in imenovanju 
pri kraju. Med večjimi sindikalnimi podružnicami so postopki volitev zaključeni v podjetjih, 
kjer smo sindikalno organizirani v Unior Zreče, Stell Štore, Valji Štore, kot tudi v drugih 
manjših sindikalnih podružnicah na lokaciji Štore, Sip Šempeter, Novem Žalec, Sico 
Šempeter, Heledis Celje  v fazi zaključevanja pa so v Saps Prebold, Emo-Ett Celje, Liko 
Liboje. V večini podružnic je bilo med izvoljenimi člani organov 1/3 izvoljenih novih 
kandidatov. Zato smo v sredini meseca februarja sklicali 32. redno sejo IO ReO Celje na 
kateri smo med drugim sprejeli sklepe in imenovali postopke za potek volitev za predsednika 
in podpredsednika ReO Celje. Izvoljena je bila tudi tri članska volilna komisija, ki bo vodila 
postopke zakonitosti izpeljave volitev, ki bodo konec meseca marca, ko bomo med drugim 
sklicali sejo regijskega odbora SKEI Celje. Do takrat bomo kadrovski komisiji poslali tudi 
predloge v potrditev in imenovanja naših članov za določene komisije na ravni države. 
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Iz programsko volilne 
konference IO SKEI: 
Stell Štore 2011 
 
Za sindikalno podružnico 
SKEI Novem je sekretar 
pripravil oz. podal pisni 
odgovor na podan 
predlagan »pravilnik 
družbe o izpolnjevanju 
obveznosti in o redu v 
podjetju«. Z odgovorom je 
soglasno soglašal tudi IO 
podružnice, podjetje pa je 
sprejetje umaknilo za 
nedoločen čas. 
 
Konec meseca je bil sklican skupni sestanek med vodstvom družbe Odelo Prebold in IO 
sindikalne podružnice SKEI Saps, ki jo je vodil sekretar. Predstavljen je bil komplet program 
odprodaje koncerna Odelo skupaj z podružnico Prebold. Novi kupec-strateški partner je 
turško podjetje, bistvo pa je, da se bodo ohranile vse do sedanje pridobljene pravice in 
veljavnosti kolektivne pogodbe. V podružnici, kjer deluje sindikat SKEI od konca leta 2008 
imamo v sindikat včlanjenih 115 članov. Po dogovoru je bil v nadaljevanju podan tudi enoten    
predlog dopisa za zaposlene in širšo javnost vključno za vsa sredstva javnih obveščanj. 
 
Predsednik, sekretar in član republiškega odbora SKEI Slovenije so se udeležili 18. seje RO 
SKEI Slovenije v Ljubljani. 
 
Zadnji dan v mesecu je sekretar organiziral sestanek z zaposlenimi v večjem podjetju na 
celjskem, kjer še nimajo organiziranega sindikata SKEI in predstavil njegovo delovanje in 
pomen potrebe zaposlenih po takšnem organiziranju. Ustanovljen je iniciativni odbor 
zaposlenih in upajmo, da bomo uspeli izpeljati postopke za začetek delovanja sindikata v tem 
podjetju. Naknadno bomo objavili ime te družbe. 
 
Že stalnica našega dela je nudenje pravnih nasvetov in pomoči našim članom, ki prihajajo na 
sedež  regije. Vložili smo tudi eno tožbo za našega sindikalnega zaupnika za nezakonitost 
podanega predloga za odpoved pogodbe. V tem mesecu smo zabeležili pristop v sindikat 8. 
novih članov in 2. izstopa. Potrdili smo nekaj kreditnih pol na DH in s tem omogočili našim 
članom, da so lahko pridobili kredit.  
 
Regijska organizacija se je pripravila na sklic 45. seje IO SKEI Slovenije, ki bo potekala dne 
01.03.2011. ogledali si bomo eno iz med podjetji na Celjskem in opravili sejo IO.  
 
 
V Celju. 03.03.2011                                                                  Zapisal sekretar ReO Celje 
                                                                                                              
                                                                                                            Mirko HIRCI    


