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Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 
SKEI Regijska organizacija Celje  Telefon: 03/425-57-00, 040/211-734 

Gledališka ul. 2, p.p. 163   Telefax: 03/425-57-15 

3000  Celje     E-mail:mirko.hirci@sindikat-zsss.si 

 

MANDATNO OBDOBJE 2006 do 2011 

(delo v Območni-Regijski organizaciji SKEI CELJE) 

 
Izteka se 5. letno mandatno obdobje delovanja sindikalne organiziranosti SKEI-ja Celje, ki so 

ga krojili različni dogodki, ki so bili tako dobri kot slabi, skupaj pa so krojili usodo 

organizacije, ki v celoti deluje kot enovita organiziranost SKEI Slovenija. To poročilo bo vse 

kakor le povzetek vseh ključnih dogodkov, ki so se zgodili v tem obdobju v naši sindikalni 

organiziranosti na Celjskem. Ţe iz naslova je razbrati, da je organiziranost doţivela 

spremembe tako v organizaciji do preimenovanja, kar je vse kakor dajalo utrip in argument za 

naše aktivnosti in dogodke, ki jih na koncu kroji le človek z svojim delom, navadami, 

aktivnostmi, ki segajo na vsa polja dela, ki se  dotikajo delavstva na slovenskem in širše. 

Skozi poročilo bomo opravili kratke preseke skozi 2006 do 2010 oz. začetek 2011. 

 

Svoje aktivnosti (za delovanje v obdobju 2006-2010) smo začeli z pripravami na volilne 

postopke z volilno programsko konferenco, kar je pomenilo volitve na vseh nivojih 

organiziranosti od aktiva sindikalnih zaupnikov, sindikalnih podruţnic, sindikalnih konferenc 

do novega predsednika, podpredsednika in sekretarja (še) Območne organiziranosti SKEI 

Celje. Po opravljenih volitvah v sindikalnih podruţnicah in kasneje na območju je bil v 

mesecu marcu izvoljen novi izvršni odbor v nadaljevanju (IO), ki smo ga ponovno sestavili iz 

9. članov in sicer je ta bil sestavljen z naslednjimi predsedniki: 

Člani ; Zvone Tauzes-KVIT Celje, Ivan Kladnik-TAJFUN Planina, Anton Gorenak-UNIOR  

           Zreče, Joţe Korpar-STELL Štore, Anton Hribernik-KONFERENCA Štore, Joţica  

           Kriţanec-GORENJE Rogatec, Alojz Jazbec-ALPOS Šentjur podpredsednik, Mirko 

           Hirci-SIP Šempeter predsednik, Anton Motoh-SKEI Celje sekretar. 

Tako je z polnim mandatom začel delovati novi izvršni odbor, ki ga je potrdil tudi Območni 

odbor SKEI Celje v nadaljevanju smo predlagali oz. izvolili svoje delegate tudi v ostale 

organe (sindikalne organiziranosti SKEI-ja) na ravni drţave. 

Tudi iz programa, ki smo si ga zastavili za obdobje delovanja (2006-2010) smo skozi 

celotno 5. letno obdobje ta program tudi izvajali tako preko organov na regiji to sta  

Izvršnega odbora (IO ) in pa Območnega odbora (OO) SKEI-ja Celje preko sklicanih sej 

kot tudi sodelovanja oz. udeležb na sejah po podružnicah in pa republiških organih. 

Skozi celotno obdobje mandatnega delovanja smo glavno smer delovanja usmerili v 

osnovni program delovanja, ki so bili strjeni v naslednjih točkah: 

-spremljanje in zaščita ekonomskega in socialnega poloţaja članov in delavstva v območni 

organizaciji-krepitev materialnega poloţaja v cilju, da vsak s svojim delom in plačilom za 

delo zagotavlja socialno varnost zase in druţino, poskus pribliţat plače negospodarskemu 

sektorju, usmeriti več pozornosti v socialni dialog in plačne politike na ravni podjetji ter 

spremljati in se aktivno vključevati v aktivnosti na ostalih nivojih 
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-aktivno smo se vključevali v urejanje odnosov in razmerji za zagotavljanje pravnega varstva 

članstva na področju pravnega svetovanja,zastopanja na sodišču, odpravljanju ne izvrševanju 

drugih zakonov kot so zakon ZVZD, ZSDU do uporabe pristojnih inštitucij kot so inšpekcija 

-spremljanja oz. izvajanja določil naše panoţne kot tudi podjetniških kolektivnih pogodb in 

pomoč pri njihovi razlagi in obrazloţitvi določil v izvajanju v praksi v podruţnicah 

-izobraţevanje in usposabljanje sindikalnih zaupnikov je bila izredna pomembna naloga (ta bo 

morala ostati ključna za naprej…!) zato smo se vključevali ali pa organizirali vse oblike 

izobraţevanja ter seminarjev na različnih vprašanjih od kolektivnih pogodb, pristojnosti 

sindikata, delovne pravne zakonodaje, soupravljanja, humanizacije, varstva pri delu… 

-poskušali smo kot eno iz med pomembnejših nalog kot predpogoj za boljše delo zastaviti 

boljše informiranje, tako dela v podruţnicah, območju in SKEI Slovenije članstvu kot tudi 

ostalim, ki še niso člani, zaupniki kot tudi širši javnosti… 

- kot eno iz med prioritetnih nalog smo izvajali ohranjanje obstoječega nivoja članstva kot 

tudi pridobivanje novega s tem pa krepitev organizacije kot celota in delavstva v drţavi, do 

ustanavljanja novih sindikalnih podruţnic, aktivov in ostalo 

-Območno organizacijo SKEI Celje in njeno delovanje promovirali oz utrjevali tako znotraj 

SEKI-ja, do drugih regijskih organizacij SKEI-ja, do ZSSS na območju in drţavi kot tudi 

sodelovanja z drugimi panoţnimi sindikati in v tujini (dobo utečeno z IGM Metall iz 

Nemčije) in širše v javnosti od časopisov, radia do televizije… 

-izvajali smo finančno politiko znotraj območja Celje, SKEI-ja Slovenije kot tudi podruţnic v 

skladu z moţnostmi ponudbe delovanja Delavske Hranilnice in njenih ugodnosti za članstvo 

SKEI-ja, dodelitvi solidarnih pomoči na vseh nivojih organiziranosti, spremljanje in izvajanje 

kolektivno nezgodnega zavarovanja pri zavarovalnici Adriatic…   

-vključevali v ostale aktivnosti od področja protestnih shodov, udeleţb na športnih prireditvah 

od zimskih in letnih iger,ribiškega tekmovanja, pohodov na triglav, udeleţili oz. izvajali 

kulturne prireditve od 1. Majskih  shodov našega članstva in delavstva do obeleţitve 8. marca  

 

Generalno smo izvajali naloge na naslednjih področjih, ki so bile razdeljene v okvirje: 

1- Organiziranost in delovanje (aktiv zaupnikov, podruţnice,območje-regija, republika) 

2- Ekonomski in socialni položaj članov SKEI (izvajanje zakonov, kolektivnih pogodb, 

podjetniških kolektivnih pogodb,  

3- Varstvo pravic skozi sodno varstvo (arbitraţe, sodišče, inšpekcijske sluţbe) 

4- Kadrovska politika(izobraţevanje, seminarji,informiranje, ohranjanje in pridobivanje 

članstva, ustanavljanje novih sindikalnih podruţnic) 

5- Ostale aktivnosti za članstvo (delavska Hranilnica, Adriatic zavarovanje, kulturne 

prireditve od 1. maj do 8. marec in ostale aktivnosti…) 

V vseh letih mandata delovanja je bilo osnovno delovanje Območne-Regijske organizacije 

SKEI-Celje usmerjene v teh 5. osnovnih področji delovanja z specifičnimi dogodki, ki so se 

zgodili v posameznem letu delovanja, ki pa jih na kratko opisujemo v nadaljevanju po letih. 

 

Leto 2006: 

V tem letu smo imeli sklicanih 8. sej IO in pa 2. seji OO SKEI-ja Celje. V začetku leta izvedli 

izobraţevalni seminar za predsednike »finančno materialni poslovanje« v sindikalnih 

podruţnicah. Po opravljenih volitvah na območju smo se 15.06.2006 udeleţili kongresa 
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SKEI-ja Slovenije na Bledu z izvoljenimi našimi predstavniki-delegati, 17.06.2006 smo 

organizirali turnir v malem nogometu območja SKEI-ja Celje se udeleţili poletnih športnih 

iger SKEI-ja Slovenije v Ravnah na Koroškem 24.06.2006 se pridruţili organiziranemu 

protestnemu shodu v Ljubljani pred GZS dne 19.09.2006 z zahtevo po povišanju vseh 

osnovnih plač po PKD, organizirali delovni obisk republiškega sindikata SKEI-ja na čelu s 

predsednico Lidijo Jerkič na območju ene od naših sindikalnih podruţnic-SIP-a iz Šempetra, 

prvič začeli z uvajanjem oz.  razdeljevanjem kartice ugodnosti (cenejši nakupi) za naše člane 

v okviru ZSSS, novembra 2006 ustanovili novo sindikalno podruţnico SKEI Novem-car  

Loţnica. V letu 2006 smo preko naše pravne pomoči (na pobudo sindikata ali lastne 

iniciative) zagotavljali pravno svetovanje ali zastopanje na sodišču za 351 naših članov. V 

sindikalnih podruţnicah je bilo preko Velenjske enote DH podeljeno veliko ugodnih kreditov 

SKEI-ja. 

 

Leto 2007 

V tem letu smo imeli sklicanih 6. sej IO in pa 1. sejo OO SKEI-ja Celje. Ţe v začetku leta 

izvedli izobraţevalni seminar«finančno materialno poslovanje« v podruţnicah za predsednike 

sindikalnih podruţnic. V nadaljevanju dela smo se na območju Celje seznanili z novo 

nastalim projektom »Pridobivanje novega članstva«, ki ga je prestavil vodja kolega Branko 

Amon. 09.06.2007 smo organizirali turnir v malem nogometu območja SKEI Celje, 

16.06.2007 se udeleţili poletnih iger ZSSS Slovenije, kjer smo zastopali barve SKEI-ja 

Slovenije,ekipa iz Celje se je udeleţila tradicionalnega pohoda SKEI-ja Slovenije na Triglav, 

vodili pogajanja na podjetniškem nivoju za dvig plač za leto 2007, izpeljan izobraţevalni 

seminar za člane območnega odbora v termah Zreče, člani SKEI območja Celje smo se 

mnoţično (7. avtobusov) udeleţili protestnega shoda v Ljubljani, v septembru 2007 ustanovili 

novo sindikalno podruţnico SKEI Saps Prebold.  Prišlo je do prve zamenjave v sestavi IO 

SKEI-ja Celje in sicer je bil izvoljen novi predsednik podruţnice Tajfun planina in sicer 

kolega Ciril Kovač, ki ja tako nadomestil dosedanjega člana kolega Ivana Kladnika. V letu 

2007 smo preko naše pravne pomoči (na pobudo sindikata ali lastne iniciative) zagotavljali 

pravno svetovanje ali zastopanje na sodišču za 59 naših članov. Preko DH Velenje smo 

pomagali podeliti našim članom kredite. Ob koncu leta (18.12.2007) je delegacija SKEI-ja 

območne organizacije aktivno sodelovala na seji OO ZSSS Celje. 

 

Leto 2008 

V tem letu smo imeli sklicanih 6. Sej IO in pa 1. Sejo OO SKEI-ja Celje. Ţe v mesecu 

januarju smo polno sodelovali na organiziranih letnih zimskih igrah SKEI-ja Slovenije, ki so 

potekale na Golteh.  Pred tem pa pripravili izobraţevalni seminar za sindikalne podruţnice na 

področju »finančno materialnega poslovanja«. Pripravljali smo se na izvedbo generalnega 

protesta v Sloveniji zaradi pritiska na izvajanje politike plač. Izpeljali programsko volilno 

konferenco za volitve novega sekretarja OO SKEI Celje. ( zaradi odhoda kolega Motoh 

Antona v pokoj) na njegovo mesto je bil izvoljen kolega Mirko Hirci,, ki je bil dosedanji 

predsednik območja SKEI Celje, ki ga je zasedel dosedanji podpredsednik kolega Alojz 

Jazbec za novega člana namesto Hircija pa ga je nadomestil kot član IO SKEI-ja Celje kolega 

Joţe Ribič do spremembe člana v IO pa je prišlo tudi (zaradi zagotavljanja sklepčnosti) tako 

da je kolega Zvoneta Tauzesa zamenjal kolega Jani Gornjec iz nove podruţnice Novem 



 

4 

 

(včlanjenih preko 300 članov). Ustanovili novo sindikalno podruţnico SKEI Inde Vransko. 

Organizirali (24.08.2008) tradicionalni turnir v malem nogometu območne organizacije SKEI 

Celje, organizirali izobraţevalni seminar za naše sindikalne zaupnike. 07.06.2008 se je ekipa 

SKEI Celje polno udeleţila letnih iger SKEI Slovenije kot tudi tradicionalnega vsakoletnega 

pohoda na Triglav. V Celju začela delovati enota DH in tako pribliţala delovanje na našem 

območju kot tudi članom in sindikalnim podruţnica. V območju začeli z selitvijo TRR 

računov podruţnic na DH. Na seji OO Celje smo organizirali predstavitveni dan delovanja 

DH V Celju. Območna organizacija v septembru kot prva v Sloveniji organizirala ribiško 

tekmovanje, ki je preraslo v tradicionalno ribiško tekmovanje SKEI Slovenije. V letu 2008 

smo preko naše pravne pomoči ( na pobudo sindikata ali lastne iniciative) zagotavljali pravno 

svetovanje ali zastopanje na sodišču za 67 našim članom. Proti koncu leta smo aktivno skupaj 

z SKEI Slovenije pripravili (program navodil, razlag in raznih dopisov smo zdruţili)  enoten 

dokument kot mali priročnik za pomoč sindikalnim podruţnicam, ki smo ga poimenovali 

»Pomanjkanje dela in moţne rešitve«.namensko prilagojen za boljše premagovanje krize. 

Konec leta pa organiziralo delovni obisk republiškega sindikata SKEI-ja na čelu s 

predsednico Lidijo Jerkič na območju ene od naših sindikalnih podruţnic-Stell ţelezarna iz 

Štor. Uvedli redno poročanje na vsaki seji o tekočem aktualnem stanju v druţbah na 

Celjskem. 

 

Leto 2009 

V tem letu smo sklicali 6. sej IO in pa 1. seji OO SKEI-ja Celje. Na vseh sklicanih sejah smo 

uvedli redno točko spremljali oz. poročanja stanja razmer v podjetjih saj se je kriza v tem času 

samo še poglabljala oz. začela kazati z vso svojo silovitostjo (teţnje po masovnih 

odpuščanjih, nelikvidnostih, kršenja pravic…) zajela pa skratka vse segmente oz. panoge v 

kovinski industriji. Tako, da smo izključne naloge oz. aktivnosti v tem letu posvetili stanjem v 

druţbah. Še zlasti pri zagotavljanju pogojev zaposlenih zlasti v prvi polovici leta izvajanju 

dveh ključnih zakonov (ZDSPDČ in ZDPNP), podpisali dogovore v večini podjetji, kjer 

delujejo naše sindikalne  podruţnice. S tem omejili delodajalce, da ni prišlo do velike 

odpuščanja zaposlenih ţe takoj na začetku nastanka krize. Po izteku dogovorov pa se je v 

določenih branţah ţe povečal obseg naročil in tako upravičil izvajanje podpisanih dogovorov.  

Posledično smo začeli tudi z novim pristopom izvajana promoviranja našega dela širi javnosti. 

V tem letu smo sklicali tri novinarske konference- (sodelovala tudi predsednica Lidija Jerkič) 

sekretar je sodeloval z nastopi v kontaktnih oddajah v ţivo preko večjih radiev, odgovarjal 

poslušalcem neposredno na zastavljene vprašanja. Posledični smo se pojavljali  tudi v 

časopisnih medijih. Na seji IO smo potrdili zamenjavo in sicer smo v ROS imenovali kolega 

Antona Hribernika. Za novega člana območnega IO pa smo potrdili kolega Cirila Polška, ki je 

bil izvoljen kot novi predsednik v podruţnici Stell Štore. Obe zamenjavi so bile opravljene 

zaradi odhoda kolega Joţa Korparja v pokoj. Ravno tako smo za novega člana območnega IO 

potrdili kolega Nenad Starčeviča, ki je bil izvoljen za novega predsednika v podruţnici 

Gorenj- Rogatec zaradi odhoda kolegice Joţice Kriţanec. Začeli smo s postopi za 

preimenovanje oz. samostojno delovanje sindikalne organiziranosti SKEI-ja na Celjskem. 

Člani iz Celja so se udeleţili tradicionalnega pohoda na Triglav.  Izbrali smo ekipo,( člani iz 

lokacije Štore in šentjurja), ki je zastopala barve območje Celje na drugem tradicionalnem 

ribiškem tekmovanju SKEI-ja Slovenije, ki je potekalo na Ptuju.  
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Organizirali izobraţevalni seminar za vse predsednike in podpredsednike na temo »delovanje 

sindikatov v krizi« in »finančno materialno poslovanje sindikatov«. Seminar sta vodila naša 

predsednica Lidija Jerkič in kolega Ljubo Cvar. Začeli z pripravami na stavko v celotni 

kovinski industriji Slovenije (zahteva po najniţji plači 600 € in 150 € izplačila dodatka za 

člane). Stavko izvedli 13.11. 2009 v večini podjetji naše sindikalne organiziranosti. Sekretar 

skupaj z novinarjem obiskoval podjetja, vodil sklicen zbore delavcev in sodeloval na 

tiskovnih konferencah v Celju s tem pa dajali polno podporo naši pogajalski skupini. V tem 

letu smo preko naše pravne pomoči zagotavljali pravno svetovanje ali zastopanje na sodišču 

35 našim članom.  

 

Leto 2010 

V tem letu smo sklicali 5. sej IO in pa 2. seji  in 1. izredno sejo OO SKEI-ja Celje. 

Nadaljevali z pripravami na stavko napovedano za 13. 01. 2010. S tem uspeli, da so 

delodajalci pristali na naše zahteve po povišanju vseh osnovnih plač in izplačilo višjega 

regresa za letni dopust. Pristopili k realizaciji in izvajanju v podjetjih.  V februarju izvedli 

seminar za predsednike sindikalnih podruţnic na temo »finančno materialno poslovanje«. 

Ekipa iz Celje sodelovala na tradicionalnih zimskih igrah SKEI-ja Slovenije na treh kraljih 

(12.02.2010).  Z delegacijo iz Celja sodelovali na proslavi 20. letnice delovanja SKEI-ja 

Slovenije v Velenju. V tem letu do konca izpeljali vse postopke za preimenovanje oz. 

registracijo  območne organizacije v Regijsko organizacijo SKEI Celje in njeno samostojno 

delovanje. To je v praksi pomenilo (registracija na Ministrstvu za delo, druţino in socialne 

zadeve, AJPESU, DURS, lastni TRR na Delavski hranilnici, sekretar zaposlen na SKEI 

Slovenija…). Sodelovali v protestu proti spremembi zakona ZDR-ja ( zniţanje odpravnin, 

odpovednih rokov…). Preko SKEI-ja izpeljali celovito predstavitev sindikata v pomoč 

podruţnicam pa uredili mapo z USB ključem. Nadaljevali tudi z obveščanjem širše javnosti z 

našim delovanjem preko sklicanih tiskovnih konferenc (3), časopisov in radiev. Potrdili 

novega člana Regijskega IO in sicer kolega Zlatka Iršiča, ki je bil izvoljen za novega 

predsednika sindikalne  podruţnice Unior Zreče. V pokoj je odšel naš kolega Anton Gorenak. 

Organizirali izobraţevalni seminar skupaj ReO Celje in Zasavje na temo predlog novega 

pokojninskega zakona, priprava na referendum, zakona o malem delu, preverjanje stanja v 

podjetjih na celjskem. Leto smo zaključili z sklicano sejo Regijskega odbora in si zadali 

naloge za naslednje leto. V tem letu preko naše pravne pomoči zagotavljali pravno varstvo 

svetovanja ali zastopanja na sodišču za 44 naših članov. Konec leta smo začeli z postopki na 

pripravo in izvedbo volitev na vseh nivojih organiziranosti SKEI-ja Slovenije od aktiva 

sindikalnih zaupnikov, podruţnic, konferenc, regije do SKEI Slovenije, ki ga bomo zaokroţili 

s sklicem Kongresa SKEI-ja Slovenije, ki bo v mesecu juniju 2011 in tako začeli z novim pet 

letnim mandatni obdobjem 

To poročilo je le kratek izsek najbolj grobih dogajanj in dogodkov, ki so se zgodili v tem 

mandatnem obdobju vemo, da verjetno marsikateri dogodek, dejanje in druge 

aktivnosti nismo navedli v tem poročilu, upamo, da bo naslednje mandatno (2011-2016) 

polno optimizma, pozitivnih premikov od ponovne gospodarske rasti s tem pa pogojev 

za boljši jutri vseh zaposleni in članov našega sindikata, ki smo združeni v SKEI 

Slovenije z geslom: 
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VIZIJA; 

Biti in ostati najmočnejša in spoštovana organizacija delavcev, zaposlenih v kovinski in 

elektroindustriji, kovinskih materialih in livarnah ter vseh tistih, ki se nam bodo pridružili 

 

POSLANSTVO; 

Skupaj smo močnejši pri zagotavljanju in izboljšanju pravic temelječih na delu, 

zagotavljanju dobrih delovnih pogojev in ustreznih plač ter varstva pravic delavcev pri 

delodajalcih v državi… 

 

   

       Sekretar ReO Celje                                                             Predsednik ReO Celje 

        

         Mirko HIRCI I.r.                                                                  Alojz JAZBEC I.r. 

 

 

Celje: marec 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 


