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IZ DELA OO SKEI CELJE (januar-maj 2008) 
 
 
V tem obdobju je delo sindikata SKEI na celjskem območju potekalo v skladu z sklepi in 
nalogami organov SKEI Slovenije, programskih usmeritev in sklepi organov SKEI celjskega 
območja. Predvsem pa je bila pozornost in aktivnost usmerjena pomoči in potrebami 
sindikalnih podružnic, kar je tudi osnovna naloga našega območja. V tem obdobju smo imeli 
5. rednih sej Izvršnega odbora, v mesecu aprilu pa je bila izvedena tudi volilna seja 
Območnega odbora SKEI Celje, kjer je bila podana razrešnica dosedanjemu sekretarju (zaradi 
odhoda v pokoj), izvoljen pa je bil novi sekretar. 
 
Iz zelo razgibane dejavnosti v tem obdobju izpostavljamo naslednje zadeve: 
 
Na sleherni seji Izvršnega odbora (bilo jih je pet v tem obdobju) je bila osrednja točka 
namenjena »Gibanju članstva« v skladu z sprejetim projektom pridobivanja članstva na nivoju 
SKEI Slovenije. Z veseljem ugotavljamo, da so rezultati na tem področju zopet izredno 
ugodni saj je v tem obdobju v naše vrste pristopilo 121 novih članov oz. članic, da pa so trije 
člani izstopili. Torej nadaljujejo se pozitivni trendi na tem področju, tako kot je bil to primer v 
lanskem letu, ko je naša območna organizacija na tem področju, v okviru SKEI Slovenije, 
prednjačila. 
 
Na sejah Izvršnega odbora smo se redno seznanjali o aktivnostih pogajalskih komisij v zvezi z 
predlogi za zvišanje plač, pozornost in sklepe ter dogovore namenjali pripravam na generalno 
stavko, ki sicer v SKEI ni bila realizirana, so pa v nekaterih sredinah te realizirali oz. se 
stavkam pridružili (Alpos, UNIOR), v nekaterih sredinah so bili izvedeni zbori delavcev, itd. 
Realizirali smo tudi seminar, v mesecu aprilu, v Šeščah, na temo »Stavka«, katerega se je 
udeležilo precejšnje število naših zaupnikov. 
 
V tem obdobju pa se je odvijal tudi postopek evidentiranja in kandidiranja kandidatov za 
novega sekretarja OO SKEI Celje in v zvezi s tem so na sejah Izvršnega odbora in sindikalnih 
podružnic potekale tudi aktivnosti oz. priprave na volilno sejo Območnega odbora. 
Kar veliko je bilo aktivnosti in pomoči pri delu sindikalnih podružnic Alpos, Novem, Saps, 
Libela Elsi, Konf. SKEI lokacija Libela… 
 
Izvršni odbor je dogovoril tudi aktivnosti za izvedbo internega tekmovanja v nogometu, ki bo 
letošnje leto v Slovenskih Konjicah (že XII. tradicionalno tekmovanje), organizator je sindikat 
SKEI Kostroj strojegradnja, predstavniki SKEI celjskega območja pa se bodo tudi letošnje 
leto udeležili tekmovanj SKEI Slovenije v vseh panogah. 
Predsednik in sekretar pa sta bila tudi organizatorja letošnjih prvomajskih srečanj na Šmiglovi 
zidanici in Šmohorju, kjer je bilo ogromno število udeležencev. 
 
V skladu z sklepom Izvršnega odbora je bila, dne 22. 4. 2008 izvedena tudi volilna seja 
Območnega odbora z veliko udeležbo članov, udeležila pa sta se je tudi gosta Martin Dular-
podpredsednik SKEI Slovenije in Srečko Čater-sekretar OO ZSSS Celje. 
Na volilni seji so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 

- Območni odbor je soglasno potrdil oz. sprejel Poročilo o delu Območne organizacije 
SKEI Celje za leto 2007  
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- Območni odbor je na predlog IO soglasno potrdil Zaključni račun OO SKEI Celje za 
leto 2007 

- Območni odbor je na predlog IO soglasno sprejel finančni plan OO SKEI Celje za leto 
2008  

- Območni odbor je  soglasno podal razrešnico dosedanjemu sekretarju OO SKEI Celje 
Anton Motohu – razrešnica velja od 5. 7. 2008 dalje 

- Na podlagi poročila volilne komisije je Območni odbor ugotovil in potrdil, da je po 
opravljenih tajnih volitvah, bil za novega sekretarja OO SKEI Celje izvoljen MIRKO 
HIRCI-uradni prevzem funkcije je 5. 7. 2008  

- Območni odbor je soglasno sklenil in odločil, da do nadaljnjega, naloge, zadolžitve in 
funkcijo predsednika OO SKEI Celje opravlja dosedanji podpredsednik ALOJZ 
JAZBEC – od 5. 7. 2008 dalje.  

 
 
Datum: 12. maja 2008  
 
 

Sekretar OO SKEI Celje 
                                                                       
                                                                                                   Anton M o t o h               
 


