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IZ DELA OO SKEI CELJE 
 
Delavci zaposleni v kovinski  in elektroindustriji v občinah Celje in Žalec, so 
bili že pred prenovo sindikatov organizirani v občinskih odborih. Na pobudo teh 
dveh odborov je bila 19. decembra 1990 ustanovljena Območna organizacija 
sindikata kovinske in elektro industrije Celje (SKEI) in opravljene so bile 
volitve v Območni odbor in ostale organe. 
 
Območna organizacija SKEI Celje zajema zelo široko področje delovanja, na  
zahodu od Mozirja in vzhodu do reke Sotle ter na jugu od Radeč in severu do 
Slovenskih Konjic. V našo območno organizacijo se trenutno povezuje 33 
sindikalnih podružnic (sindikatov podjetij oz. družb) s preko 2.700 člani, glede 
na interes po včlanitvi v naš sindikat pa so na vidiku ustanovitve novih 
sindikalnih podružnic. 
 
Na volilni konferenci Območne organizacije SKEI Celje, spomladi letos, so se 
delegati odločili in v Območni odbor SKEI Celje izvolili naslednje: 
 
1. MIRKO HIRCI                 predsednik          SIP Šempeter 
2. ALOJZ JAZBEC              podpredsednik    ALPOS Šentjur 
3. ANTON MOTOH             sekretar 
4. JOŽICA KRIŽANEC       član                     MEKOM Rogatec 
5. ANTON HRIBERNIK     član                     KONF. SKEI lok. Štore 
6. JOŽE KORPAR               član                     STEEL Štore 
7. IVAN KLADNIK             član                    TAJFUN Planina 
8. ANTON GORENAK       član                     UNIOR Zreče 
9. ZVONE TAUZES            član                     KVIT, d.o.o. Celje 
 
SKEI je delavska organizacija, ki zastopa ekonomske in socialne interese okoli 
37.000 članov ter ščiti pravice članov, ki jim jih dajejo kolektivne pogodbe in 
delovnopravna zakonodaja.  
 
CILJ ORGANOV NAŠE OBMO ČNE ORGANIZACIJE SKEI JE, 
SLEHERNEGA ČLANA ZASTOPATI ENAKO KAKOVOSTNO NA 
PODROČJU BRAZPLAČNEGA PRAVNEGA SVETOVANJA, 
BREZPLAČNEGA ZASTOPANJA V DELOVNIH SPORIH, 
OMOGOČITI INFORMACIJE O KOLEKTIVNIH POGODBAH,  
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AKCIJAH  IN UGODNOSTIH DELAVSKE HRANILNICE, VSI NAŠ I 
ČLANI SO NEZGODNO ZAVAROVANI …  
 
Zagotavljanje kvalitetnega servisa našemu članstvu je prav gotovo ena 
primarnih nalog in obveznosti naše Območne organizacije SKEI Celje. 
Kvaliteten servis članstva je predpogoj za propagiranje in promocijo 
organizacije pri pridobivanju novih članov, zato temu področju namenjamo še 
posebno pozornost. 
 
V naši Območni organizaciji se zavedamo in tega se vse bolj zavedajo tudi člani 
in še posebej nečlani, ki v zadnjem času v precejšnjem številu vstopajo v naš 
sindikat, da je sindikat lahko močan le toliko kot je pripravljeno narediti njegovo 
članstvo. Plače namreč ne padejo z neba in o njih tudi ne odloča parlament.  
 
Le s trdimi pogajanji z delodajalci, katerih rezultat so kolektivne pogodbe, 
sindikati vsako leto znova urejamo najnižje plače, delovni čas, regres za 
letni dopust, malico, prevoz na delo in z dela in še več drugih zadev 
pomembnih za slehernega delavca. 
 
 
                                                                                       Sekretar OO SKEI Celje 
                                                                   
                                                                                                Anton Motoh 
 
 


