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POROČILO 

o delu SP ETI ELEKTROELEMENT za leto 2013 

 

Število 13 marsikomu v misli prikliče nekaj slabega, takšnega, da si zaželi, da bi bilo 

čim prej mimo. Ne vem, če bi lahko tako rekli tudi za leto 2013. Menim, da je bilo 

takšno, kot so vsa ostala. Prinesel je nekaj dobrega in nekaj slabega. Slabo verjetno 

zato, da znamo ceniti dobro. Delo sindikalne podružnice nikoli ni odvisno samo od 

sprejetih sklepov izvršnega odbora. V večini primerov je uspešnost določene 

aktivnosti pogojena s številom akterjev. Če v stavki sodelujejo trije, bo malo verjetno, 

da bo delodajalec popustil zaradi pritiska zaposlenih. Je pa res, da je naloga 

sindikalne podružnice, da aktivnosti organizira in korektno, ter skladno z zakonom 

tudi spelje.  

Leto 2013 se je praktično začelo s stavko SKEI. Stavka je bila izpeljana tudi v našem 

podjetju. Dosegla je svoj namen. Seveda se nekateri z mano ne boste strinjali, 

ampak, nikoli ni drugače. Kar je nekaterim nujno, je drugim odveč. Za kar bi se nekdo 

boril do konca, nekateri niti ne pomislijo, da imajo.  

Različni smo si, imamo različne poglede na svet, različne potrebe in želje. Izvršni 

odbor je ravno zato sestavljen iz 15 članov, ki prihajajo iz različnih delovnih okolij. In 

vsaka odločitev je sprejeta na demokratičen način. 

Po izpeljani stavki so bili v vseh oddelkih sklicani zbori članov. Odlično so bili 

obiskani, odzivi članov pa so bili prav tako zalo različni. Nekateri so nam očitali, da 

smo premalo ostri, da preveč popuščamo, spet drugi, da z zahtevami rušimo podjetje 

in ogrožamo delovna mesta. Sama pa menim, da smo z vsako aktivnostjo skušali za 

naše zaposlene pridobiti košček kolača, ki nikoli ni bil tako velik, da bi zaradi njega 

zaprli »slaščičarno«. 
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Skratka. Tudi v to poročilo lahko nanizam še nekaj aktivnosti, ki so bolj ali manj 

stalnica v delovanju sindikalne podružnice. Pa da ne pozabimo: 

 Konstantno smo se na pogajanjih srečevali z delodajalsko stranjo 

 Skušali smo dogovoriti in zapisati kriterije za nagrajevanje na vitkih linijah – 

aktivnost se je prenesla v letošnje leto 

 »Dogovorili« dvig plač 

 Dogovorili izplačilo regresa, »nagrado« ob prazniku družbe in poračun 

prehrane 

 Izpeljali zbore delavcev 

 Sklicali 2. redno skupščino 

 Se izobraževali 

 Organizirali strokovno ekskurzijo za vse člane sindikata 

 Uspešno sodelovali na zimskih in letnih športnih igrah SKEI, kegljanju in lovu 

rib, predstavnice SKEI ETI smo kljub odpovedanemu pohodu SKEI na Triglav 

le tega »osvojile« v lastni režiji.  

 Tradicionalni zimski pohod na Kum je bil zaradi slabega vremena odpovedan 

 Dogovorili smo se o še bolj podrobne načinu obveščanja sindikata in sveta 

delavcev 

 Še naprej obdržali visok nivo sodelovanja s svetom delavcev 

  Sodelovali v višjih oblikah organiziranosti sindikata 

 Redno sklicevali seje, na katere smo vabili predstavnike uprave 

 Reševali individualno problematiko naših članov 
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 Za člane SKEI ETI dogovorili ugodne pogoje za najem kredita pri Delavski 

hranilnici 

 Z možnostjo nakupa cenejših kart za kopanje, članom omogočili rekreacijo 

Poleg poročila o delu za nazaj, izvršni odbor sprejme tudi program dela, ki pa se 

nanaša na prihodnost. Ta je pomembnejši. 

Pa ne tisto, kar je v njem zapisano. Pomembno je to, da najdemo področje, za 

katerega se odločimo, da se je zanj vredno boriti. Človek brez cilja je najbolj zgubljen 

človek na svetu.  

Na poti do cilja pa ne velja obupati. Kajti, če obupamo, pomeni, da si ne zaslužimo. 

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI! 

 

                                                                                             Predsednica SP: 

                                                                                              Mateja Gerečnik 


