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Iz dela OO. SKEI-ja Celje za meseca avgust- september 
 
V večini podjetji je v mesecu avgustu bil prisoten dopustniški čas,kar se je 
odražalo tudi na področju dela na območni organizaciji. Je pa bil 20.08.2008 v 
sindikalni podružnici SKEI SIP-a sklican skupni sestanek sindikata SKEI, Sveta 
delavcev in uprave podjetja in sicer na zahtevo sindikata. Obravnavali smo 
polletno oziroma 7. mesečno poročilo o poslovanju podjetja, plan dela za zadnje 
4. mesece, reševali tekočo problematiko in potrdili status dosedanjega 
predsednika sindikalne podružnica. Sprejet je bil soglasni sklep IO podružnice, 
da do konca mandata to funkcijo opravlja kolega Hirci Mirko. Svet delavcev pa 
je sprejel sklep,da do konca mandata ostane na mestu člana nadzornega sveta 
d.d. SIP-a  kolega Hirci Mirko. Kolega  se je zahvalil za zaupanje in poudaril, da 
bo še naprej opravljal svoje delu v skladu z statutom in dobro članstva. Sprejeli 
smo tudi 2. sklepa, da se v mesecu septembru skupaj z podjetjem organizira že 
7. tradicionalni kolesarski maraton SIP-Logarska- Šempeter, v mesecu oktobru 
pa izvede organizacija eno dnevnega sindikalnega izleta. V mesecu septembru 
04.09.2008 je z dopisom v podjetju Sip-a posredoval tudi predsednik sindikata 
in spremenil sklep uprave o prerazporeditvi delovnega časa-( skrajšal samo za 
polovico 9. meseca in na mesec oktober. Dopis pa poslal v vednost direktorju 
podjetja in predsedniku nadzornega sveta. Na pobudo predsednika sindikata je 
bila realizirana zahteva, da se celoten IO podružnice pelje na veliki kmetijsko 
živilski sejem v Gornjo Radgono 14. članov in namestniki in jo zaključili kot 
službeno strokovno ekskurzijo.  
 
Sekretar območja pa je obiskal še tri SKEI podružnice in sicer EMO- tech 
Šempeter, OMCO- Feniks in INDE - Vransko. 
 
V mesecu septembru pa je že bilo več dela tudi na sedežu območja z več 
individualnimi obiski naših članov iz različnih podjetji. Skupaj smo reševali 
tekoče probleme. Člani so bili iz Sindikalnih podružnic EKO- Line Škofja vas, 
železarne –Štore, EMO- ETT Celja in pa LIBELE Elsi iz Celja. V tem mesecu 
dne 19.09.2008 je bila na pobudo predsednika sindikalne podružnice NOVEM 
sklicana skupna seja z upravo podjetja na kateri smo prednostno obravnavali 
tekočo problematiko v luči zaostrovanja gospodarskih razmer na svetovnem trgu 
avtomobilske industrije. Med drugim je bil sprejet tudi sklep,da se v mesecu 
oktobru organizira izvedba eno dnevnega sindikalnega izleta in da sindikat 
skupaj z upravo sklene novo kolektivno nezgodno zavarovanje. V tem mesecu 
smo za naše člane opravili več ugodnih kreditnih aranžmajev preko naše 
Delavske hranilnice. 
 
V mesecu septembru točneje 27.09.2008 pa je bilo OO SKEI Celje zaupana 
organizacija in izvedba 1. ribiškega tekmovanja SKEI-ja Slovenija. Na pobudo 
sindikalne podružnice lokacije Konference SKEI-ja Štore-(že v lanskem letu) in 
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po sklepu komisije za kulturo in šport pri SKEI Slovenija je bilo to tekmovanje 
tudi organizirano na ribnik Presarje v Savinjski dolini. Tekmovanja se je 
udeležilo 11. območji oziroma regij. V območni organizaciji smo se z izvedbo 
tekmovanja potrudili po svojih najboljših močeh in upamo, da smo zadovoljili 
vsem osnovnim kriterijem in ugodili našemu članstvu. 
 
S to zadnjo informacijo zaključujem svoje mesečno poročilo. 
 
 
V Celju: 15.10.2008                                                 Sekretar OO SKEI Celje 
                                                                                              Mirko Hirci 
 


