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Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 

SKEI Regijska organizacija Celje   

Gledališka ulica 2, 3000 CELJE 

 

 

 

       Delo v mesecu MAJ-2012 
            

               V tem mesecu smo nadaljevali z dokončnim urejanjem novih prostorov Regijske 

organizacije, ki se nahajajo v pritličju zgradbe (Gledališke 2) iste zgradbe kot do sedaj. Vse je 

tudi primerno označeno z tablami SKEI-ja regijske organizacije Celje. Tako je bila tudi v 

začetku meseca v novih prostorih sklicana seja dveh organov in sicer Nadzornega odbora in                

Izvršnega odbora regije, ki sta pregledala in potrdila pripravljena poročila za sejo ReO. 

Vse kakor pa smo mesec maj začeli z udeležbo na prireditvah ob 1. MAJU prazniku dela, ki     

ga kljub zaostrenim gospodarskim časom še vedno naprej tradicionalno praznujemo kot dela 

prosti dan za vse zaposlene, dan, ko gremo v naravo in najdemo čas za druženje.        
 

            

     

Tako je letos še posebej 
regijska organizacija SKEI-

ja Celje polno sodelovala 

pri organizaciji kar dveh 

velikih srečanj in sicer na 
tradicionalni Šmiglovi 

zidanici nad Preboldom, 

kjer je govor imel sekretar 
ReO SKEI-ja Celje Mirko 

HIRCI. Zbralo se je veliko 

število udeležencev iz vse 

Spodnje Savinske doline. 
Podprli smo srečanje 

zaposlenih na Štepihu nad 

Slovenskimi Konjicami, 
kjer je bil prisoten 

predsednik sindikalne 

podružnice SKEI-ja 
Uniorja Zreče Zlatko 

IRŠIČ. 
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Tudi na Štepihu nad Slovenskimi 
Konjicami se je zbralo ogromno 

število ljudi, kjer je potekalo 

tradicionalno 1. Majsko srečanje. 
 
 

 

 

 

 

 
V mesecu maju smo urejali tekoč zadeve v podjetjih med drugim je bilo posredovanih več 

pisnih  dopisov z informacijo o načinu in višini izplačila letošnjega regresa, kaj pomeni 

povečan obseg dela v okviru zakonskih določil prerazporeditve ali nadurnega dela, nudena je 

bila pomoč pri zagovoru delavcev v podjetjih s strani sekretarja regije. Še naprej smo tekoče 

spremljali določene zadeve v podjetjih kjer se ubadajo s tekočimi težavami oz. njihovim 

reševanjem. Sekretar je bil tako med drugim prisoten v podjetjih oz sindikalnih podružnicah v 

SIP-u, KIV-u in HELEDIS-u. Kot smo že poročali v aprilu je prišlo do odpustitve 10 

zaposlenih v podjetju sindikalne podružnice ALPOS-Alu, tam smo med drugim za člane 

preko naše pravne pomoči preverili zakonitost podanih odpovedi in zahtevali popravke pri 

treh odpovedih pri upoštevanju pravne kontinuitete- daljše delovne dobe kar šteje pri daljši 

odpravnini in odpovednih rokih. V mesecu maju-( planirano 22. 05)  smo imeli v načrtu 

organizirati izobraževalni seminar na več v tem trenutku zelo aktualnih in perečih tem in sicer 

Agencijski delavci v Sloveniji, Sindikalizem v Sloveniji, Projekt pridobivanja novega 

članstva: ker je prišlo do preložitve seminarja zaradi odsotnosti naše predsednice kolegice 

Lidije Jerkič bomo predvideni seminar preložili na po dopustniški čas le ta pa bo organiziram 

skupaj s Regijsko organizacijo Zasavje. V podjetje je bila poslana zadnja tekoča sindikalna 

list, opravljenih je bilo več individualnih razgovorov z zaposlenimi oz. člani v pisarni regije in 

sicer na temo (odpravnina ob upokojitvi, delovni čas- razporejanje, regres za letni dopust..)! 

Na seji IO pa je bil soglasno sprejet sklep, da se Regijska organizacija SKEI Celje zaradi 

selitve v nove prostore kot tudi racionalnega pristopa letos ne bomo udeležili poletnih 

sindikalnih iger, ki so potekale v Novi Gorici.  

 

Sekretar in predsednik sta se udeležila redne seje IO SKEI-ja Slovenije, ki je potekala v 

DOMEL Železniki. V Zrečah pa je potekalo mednarodno srečanje sindikatov IGM Metall iz 

Nemčije, SKEI iz Slovenije in SMH-IS iz Hrvaške. Potekala so tekoča izmenjava aktualnih 

informacij na terenu in pomen sindikalnega organiziranja v bodoče še zlasti v luči krize in 

teženj kapitala po krčenju oz. rušenju pravic zaposlenih v državah udeleženk in po Evropi. 

 

 

V Celju: 12.06. 2012                                                                   Zapisal sekretar ReO Celje 

                                                                                                               Mirko HIRCI 


