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IZ DELA OO SKEI CELJE (oktober 2007)  
 
Izvršni odbor  Območne organizacije SKEI Celje, je v ponedeljek, dne 
29. oktobra 2007, opravil svojo 13. redno sejo. Pri pregledu sklepov 
prejšnje seje je bilo ugotovljeno, da so ti v glavnem realizirani oz. v 
fazi realizacije. Izvršni odbor bo v mesecu januarju naslednjega leta 
opravil sklic posebne seje v zvezi z pripravami na izvolitev sekretarja, 
pripravlja se predlog dogovora o medsebojnem sodelovanju z OO 
ZSSS Celje, na osnovi zadolžitev s prejšnje seje pa je bil sprejet sklep 
o sklicu seje Območnega odbora SKEI Celje za dne 7. novembra 
2007, na sejo povabiti tudi predsednico SKEI Slovenije in sekretarja 
za Kolektivne pogodbe in plačni sistem. Osrednja tema sestanka bo 
namenjena pogajanjem za povišanje plač na podjetniškem nivoju. 
 
V skladu z sklepi in dogovori organov SKEI Slovenije so bili člani 
Izvršnega odbora, s strani sekretarja in predsednika, ponovno 
informirani o gibanju članstva. V času od 1. 1. 2007 je v naš sindikat 
pristopilo 320 članov, 17 članov je izstopilo. Registrirane so bile nove 
sindikalne podružnice in sicer SAPS, d.o.o. Prebold in INDE, d.o.o. 
Vransko. 
Izvršni odbor je odločil organizirati izobraževalni seminar za 
sindikalne zaupnike našega območja in sicer v torek, dne 27. XI. 2007 
v Termah Zreče. Tema seminarja bo namenjena predstavitvi naše 
organizacije, kdo SKEI sploh je, nalogam SKEI, itd. Predavateljica bo 
naša predsednica SKEI Lidija Jerkič. Izvršni odbor je prepričan, da 
bodo udeleženci, tako kot vedno, zadovoljni odšli s seminarja. 
Posebna pozornost je bila namenjena protestnemu zborovanju dne 17. 
novembra in pripravam na to. Določeni so bili posamezni odgovorni 
oz. vodje avtobusov in podane ostale zadolžitve. Tako kot vedno v 
takih primerih, bodo udeleženci našega sindikata opravili nalogo  
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korektno in s polno odgovornostjo. Prijavljenih udeležencev je za 
osem (8) avtobusov. 
Na koncu je Izvršni odbor dvema članoma, ki sta utrpela škodo v 
nedavnih poplavah, odobril materialna pomoč. 
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