
POROČILO O DELU OBMOČNE ORGANIZACIJE  
SKEI CELJE za leto 2008 

Tudi iztekajoče leto 2008 je bilo na Celjski območni organizaciji SKEI-ja zaznamovano z 
raznimi dogodki , ki so dali pečat in utrip delu naši sindikalni organiziranosti. Tudi z sklicem 
sej na območju, kjer smo opravili 7.I.O. in pa 2. seje O.O. sindikata SKEI. Na vseh sejah smo 
delovali znotraj sklepov in nalogami organov SKEI Slovenija in njihovimi programskimi 
usmeritvami kot tudi sklepi organov našega območja. Ključna usmeritev našega dela je bila še 
naprej prednostno usmerjena v delo in aktivnosti, ki so povezane z našimi sindikalnimi 
podružnicami , ki so temelj naše organiziranosti sindikata SKEI-ja v celoti. Delo v letu 2008 
bom razdelil na dva dela in sicer na prve tri kvartale in pa zadnjega, ki se med seboj bistveno 
razlikujeta tako po vsebino kot tudi načinu dela in vrsti problemov.  

V leto 2008 smo stopili v normalnih časih konjunkture in gospodarske rasti, ki je bila  nekaj 
normalnega in temu je v prvi polovici leta sledilo tudi naše delo na območju. Še naprej smo 
utrjevali naše delo po podružnicah in se seznanjali z najbolj perečimi vprašanji, ki so se 
izpostavljali v ospredje. Največji problem je bil še vedno povečan obseg dela, ki se je 
opravljal po podjetjih kjer se je posledično opravljalo ogromno povečanega obsega del tako v 
prerazporejanjem delovnega časa in nadurnim delom. Tudi koriščenje dopustov in prostih ur 
je bil problem, ki je bil vedno na dnevnem redu tudi na naših sejah I.O. sindikata. Še naprej 
smo tu na vseh sejah kot osrednjo točko dnevnega reda izpostavljali gibanje našega članstva , 
ki je bil v pozitivni rasti. V prvi polovici leta smo spremljali tudi gibanje rasti plač in se 
seznanjali z aktivnostmi naših pogajalskih komisij v zvezi z tem problemom. V sklopu tega 
smo se tudi pripravljali na realizacijo in dogovore na pripravo generalne stavke 

 ,ki sicer kasneje ni bila organizirana na nivoju celotnega SKEI-ja, so pa posameznih naših 
sredinah te realizirali oz. se stavkam pridružili (Alpos. Unior…), v nekaterih sredinah pa so 
bili izvedeni zbori delavcev itd. (Sip, Novem…).zato smo tudi v mesecu aprilu organizirali 
seminar na temo »Stavka« katerega se je udeležilo veliko naših sindikalnih zaupnikov, 
predstavitev pa je uspešno opravil naš kolega sekretar Branko Amon. 

Še posebno je bilo leto 2008 na Celjskem zaznamovano kot volilno leto za funkcijo novega 
sekretarja na območju. Zato se je v prvi polovici leta vodil tudi postopek evidentiranja in 
kandidiranja kandidatov za novega sekretarja OO SKEI-ja Celje in v zvezi z tem so tudi na 
sejah Izvršnega odbora in po sindikalnih podružnicah potekale aktivnosti oz. priprave na 
volilno sejo območnega odbora. Volilna seja je bila izvedena v mesecu aprilu dne 22.4.2008. 

Seja je bila s strani članov polno udeležena, udeležila pa sta se jo tudi gosta in sicer 
podpredsednik SKEI Slovenije Martin Dular in sekretar OO ZSSS Celje Srečko Čater.  

 Na tej volilni seji , ki je bila hkrati tudi seja Območnega odbora so bili soglasno sprejeti tudi 
naslednji sklepi: 

• Območni odbor je soglasno potrdil oz. sprejel poročilo o delu Območne organizacije 
SKEI –ja Celje za preteklo teto 

• Območni odbor je soglasno na predlog IO potrdil Zaključni račun OO SKEI-ja Celje za 
preteklo leto 

• Območni odbor je soglasno na predlog IO SKEI-ja Celje sprejel finančni plan in dela za 
leto 2008 



• Na podlagi poročila volilne komisije Je območni odbor ugotovil in potrdil , da je po 
opravljenih tajnih volitvah, bil za mesto novega sekretarja OO SKEI Celje izvoljen Mirko 
Hirci-uradno prevzel funkcijo 1.7. 2008 

• Območni odbor je soglasno sklenil in odločil, da do nadaljnjega, naloge, zadolžitve in 
funkcijo predsednika OO SKEI Celje opravlja dosedanji podpredsednik Alojz Jazbec. 

• Na podlagi opravljenih volitev je Območni odbor soglasno podal razrešnico dosedanjemu 
sekretarju OO SKEI Celje kolegu Antonu Motohu kateremu se je v imenu vseh delegatov 
zahvalil novo izvoljeni sekretar in mu zaželel vse najboljše tudi v bodoče. 

V tem času je bilo naše območje zelo aktivno tudi na športnem področju našega delovanja. 

Izvedli smo interno tekmovanje v nogometu, ki ga je tokrat organizirala sindikalna podružnica 
SKEI-ja Kostroj-strojegradnja iz Slovenskih Konjic in njen predsednik Marjan Volavšek. 
Tekmovanja se je udeležilo 7. ekip. Prvo uvrščena ekipa iz Uniorja pa je potem zastopala našo 
ekipo tekmovanju SKEI-ja Slovenije v Ljubljani. Na tem državnem tekmovanju SKEI 
Slovenije pa je naše območje doseglo najvišjo uvrstitev in sicer 1. mesto v skupni uvrstitvi na 
kar smo bili v našem območju še posebno ponosni. 

V jesenskem delu v mesecu septembru pa nam je bila na območju SKEI Celje, zaupana tudi 
organizacija in izvedba 1. Ribiškega tekmovanja , ki je potekalo na ribniku na Presarjih. 
Prijavljenih je bilo kar 11. Območnih in regijskih organizacij. Z speljanim tekmovanjem so 
bili v celoti zadovoljni tudi na SKEI-ju Slovenije. Je pa treba seveda poudariti, da je pobuda 
za organiziranje takšnega tekmovanja prišla iz sredine naših kolegov iz sindikalne 
organiziranosti Konference lokacije Štore. V tem letu smo izmenjali tudi delovne izkušnje z 
kolegi sindikalisti iz Pomurja in ugotovili , da so takšne oblike srečevanja sindikalnih 
zaupnikov zelo koristna pri svojem delu. 

V letu 2008 smo aktivni tudi na področju delovanja v širših naših skupnostih družabnega in 
kulturnega življenja. Po podružnicah smo organizirali tudi počastitev praznika dneva žena za 
8. marec. Predsednik in sekretar sta bila v tem letu tudi organizatorja dveh velikih javnih 
prereditev ob prvomajskih srečanjih in sicer na Šmiglovi zidanici in na Šmohorju in tako 
utrjevali naše delo tudi na javnem področju. V začetku leta je bil sekretar prisoten tudi na 
novinarski konferenci in poročal o delu naše organizacije enako tudi konec leta 2008 v 
mesecu decembru.  Še naprej smo našemu članstvu nudili vso strokovno in pravno pomoč in 
zagotavljali naš servis. Še naprej smo v vse naše sindikalne podružnice pošiljali delovno 
gradivo in materiale za delo naših  podružnic in predsednikov.  

Se je pa začela situacija na celjskem spreminjati v zadnjem kvartalu leta 2008 , ko so se začeli 
kazati prvi znaki gospodarske recesije. V tem obdobju smo sklicali še 2. seji I.O. in pa 1. O.O. 
SKEI –ja Celje. Rdeča Nit je bila bodoča organiziranost SKEI Celje in pa spremljanje 
situacije po naših podružnicah v luči prihajajoče gospodarske krize. V tem obdobju je že bilo 
zaznati upad naročil po podjetjih posledično pa tudi delovna intenzivnost in potrebe po delu. 
Do konca leta še ni bilo zaznati premika na področju zaposlovanja v smislu množičnega 
odpuščanja  zaposlenih. V tem obdobju so delo izgubljali predvsem tuji delavci in tisti za 
določen čas kjer zaenkrat ni bilo bistveno prizadeto naše članstvo. Se je pa situacija začela 
spreminjati po novem letu. Na eni od sej I.O. SKEI-ja Celje pa je bil sprejet sklep . da se v 
naslednjem letu OO SKEI organizira na novem temelju organiziranosti kot pravna oseba in 
regija. Konec meseca decembra smo se sestali še na zadnji seji O.O. SKEI Celje in se 
dogovorili za nadaljnje smernice našega dela v prihajajočem letu 2009, ki bo zelo težko in bo 



terjalo še večji angažma in delo v naših sindikalnih sredinah po podjetju, to pa bomo skupaj 
opravili le z kvalitetnim delom in pristopom do našega članstva, ki bo tako pomoč vse kakor 
potreboval. Tako nekako zaključujemo naše poročanje in pisanje za leto 2008. 

  

                                                                                                 Sekretar OO SKEI Celje 

V Celju: 06.03.2009                                                                         Mirko Hirci  

                                                                                                                                                 

 


