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POROČILO o delu OO SKEI Celje za leto 2007 
 

Delo sindikata SKEI na Celjskem območju je v lanskem letu potekalo skladno z 
nalogami in sklepi, ki so izhajali iz programskih usmeritev oz. sklepov organov 
SKEI Slovenije, organov SKEI Celjskega območja in pa predvsem potrebami 
sindikalnih podružnic na našem območju. 
 
Aktivnosti SKEI Slovenije in v povezavi s tem tudi aktivnosti v območjih oz. 
regijah, torej tudi Celjski, so bile v lanskem letu usmerjene predvsem v 
izboljšanje in varovanje materialnih, socialnih in osnovnih delavskih pravic 
zaposlenih-članov sindikata. S tem v zvezi je bilo izpostavljeno področje 
zvišanja osnovnih plač in zmanjšanja razlik na tem področju. V tem obdobju so 
potekale tudi protestne aktivnosti, priprave na stavke, z namenom povišanja 
plač. 
 
Naš Izvršni odbor je imel v tem obdobju pet rednih in dve izredni seji, Območni 
odbor pa se je sestal na dveh rednih sejah. Pozornost je bila v tem obdobju 
namenjena predvsem naslednjim zadevam: 
 

- spremljanje in izvajanje določil naših kolektivnih pogodb (plače, regresi, 
jubilejne nagrade, prevozni stroški z dela in na delo, solidarnostne 
pomoči…), 

- posebna pozornost je bila namenjena varstvu pravic delavcev, 
zagotavljanju pomoči pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja, 
zastopanju delavcev v pritožbenih postopkih, 

- naše aktivnosti so bile usmerjene v pomoč sindikalnim podružnicam pri 
njihovem delu – predvsem reševanju problemov (servis), 

- tako kot vsako leto smo v mesecu novembru organizirali seminar za naše 
sindikalne zaupnike, tokrat na temo »SKEI-KDO SPLOH SMO?« 
katerega se je udeležilo veliko število sindikalnih zaupnikov, 

- tudi v športne aktivnost smo se redno vključevali in dosegli zelo dobre 
rezultate (z našimi ekipami smo uspešno sodelovali oz. predstavljali SKEI 
Slovenije na tradicionalnih igrah ZSSS, uspešno sodelovali na igrah 
SKEI, organizirali tekmovanje v malem nogometu na našem območju, 
udeležili vsakoletnega srečanja z predstavniki pošte Maribor, tudi 
posamezne podružnice so izpeljale vrsto srečanj, iger, itd.), 

 



 2 

 
 
 

- protestnega shoda v Ljubljani (novembra) se je udeležilo 420 naših 
predstavnikov, 

- v zvezi z projektom pridobivanja novih članov se lahko pohvalimo, da je 
v lanskem letu v naš sindikat pristopilo 393 novih članov oz. članic, da pa 
je bilo tudi 20 izstopov, 

- ustanovljene so bile tri nove sindikalne podružnice in sicer, SAPS, d.o.o. 
Prebold, Novem Žalec in INDE Vransko, 

- pričeli s pripravami na kadrovanje novega sekretarja Območne 
organizacije, glede na to, da sedanji odhaja v pokoj. 

 
Ogromno dela pri tem so opravili naši sindikalni zaupniki v posameznih 
družbah, ko je šlo za tekoče probleme delavcev. Ti so bili praktično 
vsakodnevno izpostavljeni tudi šikaniranju z vseh strani. 
 
Tam kjer so se problemi nakopičili in so zaupniki ocenili potrebo po 
sodelovanju in pomoči s strani naše Območne organizacije, so bili te vedno 
deležni. 
 
Zagotavljanje kvalitetnega servisa našemu članstvu je prav gotovo ena 
primarnih nalog Območne organizacije in tega se prav gotovo zavedamo. 
Kvaliteten servis članstvu je predpogoj za propagiranje in promocijo 
organizacije pri pridobivanju novih članov, kar se je končno pokazalo tudi na 
našem območju. Temu področju bo vsekakor potrebno tudi še naprej posvečati 
kar največ pozornosti. 
 
 
Datum: 22. 2. 2008  
                                                                                                          Sekretar OO SKEI Celje 
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