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                                                                                                                       Datum: 2. 10. 2007  
 
IZ DELA OO SKEI CELJE (september 2007)  
 
Dne 17. septembra 2007 je bila izvedena 12. redna seja IZVRŠNEGA ODBORA Območne 
organizacije SKEI Celje. Osrednja tema sestanka je bila namenjena informacijam glede 
pogajanj za povišanje plač v letu 2007 na podjetniškem nivoju. Člani Izvršnega odbora so ob 
tem izpostavili problem pogajanj na podjetniškem nivoju, težave v zvezi s tem in izrazili 
pričakovanja, da je potrebno v pogajanjih doseči več na nivoju države. 
Predsedniki/predsednice sindikalnih podružnic so bili ponovno pozvani, da do konca meseca 
septembra 2007 vrnejo izpolnjene vprašalnike glede izida pogajanj na podjetniškem nivoju in 
rezultatih pogajanj z vodstvi podjetij o dodatnem povišanju plač iz naslova rasti življenjskih 
stroškov, produktivnosti, itd. 
Izvršni odbor je sklenil omenjeno problematiko obravnavati na seji Območnega odbora SKEI 
Celje. Na sejo bo povabil predsednico SKEI Lidijo Jerkič in sekretarja za KP in plačni sistem 
Bogdana Ivanoviča. 
 
Izvršni odbor je tako podprl predvidene aktivnosti ZSSS (problemska konferenca, protestni 
shod, generalno stavko) ter ocenil, da sindikati lažje dosežejo svoje cilje, če nastopajo skupaj 
v okviru ZSSS kar je dosedanja praksa že dokazala. 
 
Izvršni odbor je v nadaljevanju sklenil v mesecu novembru (tako kot vsako leto) organizirati 
in izvesti izobraževalni seminar za naše sindikalne zaupnike. Predlog tematike, kraj in ostale 
zadeve pripravijo do naslednje seje predsednik, namestnik in sekretar. 
 
Glede odhoda dosedanjega sekretarja v pokoj, predvidoma maja naslednje leto, bodo člani 
Izvršnega odbora do naslednje seje posredovali oz. podali predlog možnih kandidatov za 
opravljanje te pomembne funkcije, predsednik, namestnik in sekretar pa so dobili nalogo, da 
do naslednje seje predložijo predlog sprememb Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z OO 
ZSSS Celje. 
 
Kar se tiče ostalih aktivnosti je Izvršni odbor ocenil organizacijo in izvedbo internega 
tekmovanja v malem nogometu v Zrečah (organizator  SKEI UNIOR Zreče), udeležbo naših 
predstavnikov na igrah ZSSS v Ljubljani (predstavljali SKEI Slovenije) in igrah SKEI 
Slovenije v Velenju. Izvršni odbor je ocenil, da smo na vseh navedenih področjih bili uspešni. 
Zasluga za to gre v prvi vrsti vsem sodelujočim, organizatorjem in vodjem posameznih panog 
in prav njim izrazil posebno zahvalo. 
 
Poleg naštetega smo na seji obravnavali tudi pregled gibanja članstva in z veseljem ugotovili, 
da je v obdobju januar 2007-september 2007 v članstvo pristopilo 223 novih članov (izstopilo 
12 članov predvsem iz razloga odhoda iz podjetja in upokojitev) in bile registrirane tri nove 
sindikalne podružnice. 
Pridobivanje novih članov tako ostaja prioritetna naloga organov Območne organizacije SKEI 
Celje, ki so dolžni na sleherno sejo uvrstiti temo »gibanje članstva«. 
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