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Iz dela O.O. SKEI Celje za mesec junij in julij 
 

 
V skladu z dogovori in sprejetimi sklepi na programsko volilni seji O.O. SKEI 
Celje z dnem 22.04.2008 smo v mesecu juniju med drugim realizirali tudi 
naslednje sklepe: 
- opravljena je bila primopredaja delovnega mesta oziroma nalog z dosedanjega 
sekretarja kolega Anton Motoha-(upokojitev) na novo izvoljenega Mirkota 
Hircija. 
-I.O. SKEI-ja Celje je soglasno podal razrešnico dosedanjemu sekretarju O.O. 
SKEI Celje kolegu Antonu Motohu –razrešnica velja od 05.07.2008 naprej. 
- območni odbor pa je soglasno sprejel sklep, da do nadaljnjega naloge, 
zadolžitve in funkcijo predsednika O.O. SKEI-ja Celje opravlja dosedanji 
podpredsednik kolega Alojz Jazbec. 
Vse sprejete sklepe smo posredovali v vse sindikalne podružnice, s tem pa 
omogočili nemoteno nadaljnje delo Območne organizacije. 
V šestem mesecu  smo se udeležili tudi naših tradicionalnih letnih iger SKEI-ja 
Slovenije. Naše območje se je udeležilo vseh predpisanih panog in na njih 
dosegla dobra rezultate, celoten uspeh pa smo kronali še z najžlahtnejšim 
priznanjem in sicer doseženim skupinskim rezultatom smo se uvrstili na 1. 
mesto, za kar gre zasluga vsem udeležencem na tekmovanju. 
N sedežu območja smo našim članom nudili več strokovnih nasvetov in pomoči. 
 
V mesecu juliju smo sklicali sejo I.O. SKEI-ja Celje na kateri smo obravnavali 
več točk dnevnega reda in sprejeli tudi nekaj sklepov.  
-za mesto člana se v I.O. SKEI-ja Celje, se izvoli nadomestni član –(namesto 
Hircija)  in sicer kolega iz podjetja SIP-a Šempeter in sicer podpredsednik 
podružnice Jože Ribič. 
- za mesto člana se v I.O. SKEI-ja Celje, se izvoli na mesto dosedanjega člana 
kolega Zvoneta Tauzesa iz podjetja Kvit-( neudeležba na sejah I.O.) novi član 
kolega iz podjetja Novem-Car Ložnica in sicer podpredsednik podružnice Jani 
Gornjec. 
Po sklepu oba novo izvoljena člana že sodelujeta na naslednji seji, ki bo sklicana 
predvidoma konec meseca septembra. 
Izmenjali smo tudi informacije o gibanju plač na območju še posebej v luči 
povišanja z mesecem junijem in avgustom. Po podanih informacijah članov 
I.O.,ki so zaposleni v podjetjih, slednja temu tudi sledijo. V večini podjetji je bil 
že izplačan tudi letošnji regres, veliko podjetji je izplačalo več kot to določa 
panožna K.P. Je pa moral sekretar območja, za izplačilo regresa v dveh podjetjih 
posredovati z dopisoma in sicer v Emo-ETT Celje in Kiv Vransko. V obeh 
primerih pa je posledično prišlo tudi do dogovora oziroma realizacije izplačila 
regresa. Obravnavali smo tudi gibanje članstva na območju in zabeležili 4. 
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izstope v podružnici Novem in  21. vstopov v podružnici Saps. Glede na 
dopustniški čas pa nismo zabeležili nekaterih drugih večjih dogodkov. 
V teh dveh mesecih smo za naše člane realizirali tudi več kreditnih aranžmajev 
preko D.H. v Celju 
V tem mesecu so bile sklicane tudi dve seje I.O. in sicer na lokacijah  
Konference sindikalnih podružnic SKEI-ja Štore in v podružnici  SKEi-ja 
Novem Ložnica. Seje sta se udeležila tudi sekretar in predsednik območja. 
S to zadnjo informacijo pa tudi zaključujem pisanje poročila za pretežno 
dopustniška meseca junij in julij. 
 
 
                                                                                 Sekretar O.O. SKEI Celje 
                                                                                          Mirko Hirci 
 
V Celju:14.08.2008 
 
 


