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IZ DELA OO SKEI CELJE (november) 
 
Iz zelo razgibane dejavnosti v preteklem mesecu izpostavljamo nekatere: 
 
V sredo, dne 7. 11. 2007 se je na redni seji 
sestal Območni odbor  SKEI Celje. Sestanka 
sta se udeležila tudi predsednica SKEI 
Slovenije Lidija Jerkič in sekretar za 
Kolektivne pogodbe in plačni sistem 
Bogdan Ivanovič. 
 
 
 
V skladu z sklepom izvršnega odbora je bila 
posebna pozornost namenjena obravnavi 
rezultatov pogajanj za dvig plač iz naslova 
produktivnosti oz. rasti dodane vrednosti na 
zaposlenega na podjetniškem nivoju. Predsednica SKEI in sekretar za KP in plačni sistem sta 
Območni odbor informirala o poteku aktivnosti sindikata in pogajalske skupine in ob tem 
izpostavila tudi težave na tem področju. Verjetno bo v bližnji prihodnosti potrebna širša 
aktivnost vseh sindikatov, glede na to, da se moč argumentov  ne upošteva, stališča lastnikov 
kapitala in delodajalcev do naših predlogov so odklonilna in ne upošteva se moč argumentov. 
Območni odbor je bil seznanjen z gibanjem članstva v obdobju januar 2007- oktober 2007 
(322 novih članov), sprejet je bil sklep o izvedbi izobraževalnega seminarja in podane 
informacije in naloge v zvezi z udeležbo na predvidenih demonstracijah v Ljubljani 17. 11. 
2007. 
 
 

 
Tako kot vsa ta leta do sedaj smo tudi letos, 
na protestnem shodu v Ljubljani, dne 17. 
11. 2007,  člani sindikata SKEI našega 
območja dali svoj prispevek k uspešni 
realizaciji, saj se je  tega najštevilčnejšega 
protestnega shoda do sedaj udeležilo 417 
naših članov (8 avtobusov). Na naš 
prispevek smo lahko ponosni, posebna 
zahvala pri tem, poleg vsem udeležencem, 
 gre odgovornim oz. zadolženim za 
posamezne avtobuse in našemu Izvršnemu 
odboru. 
 

 
 
 



 
 
Prejšnji torek, dne 27. 11. 2007, je 
izvršni odbor organiziral 
izobraževalni seminar v Termah 
Zreče, katerega se je udeležilo 45 
naših sindikalnih zaupnikov. Tema 
seminarja je bila namenjena 
predstavitvi naše organizacije, 
nalogam naše organizacije SKEI, 
kdo SKEI sploh je, itd… 
Predavateljica je bila naša 
predsednica Lidija Jerkič, ki je, tako 
kot samo ona zna, udeležencem na razumljiv in jasen način predstavila gornjo tematiko tako, 
da so udeleženci s seminarja odšli zadovoljni. 
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