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POROČILO 

o delu SP ETI ELEKTROELEMENT za leto 2012 

 

Prestopna leta so večkrat malo drugačna od tistih »običajnih«. Pri delu sindikata je 

malce drugačno prav vsako leto, ne glede na to, kakšna letnica se napiše k datumu. 

Pred nami so vedno znova nove naloge, novi izzivi, inovativni delodajalci, ki nas s 

svojimi idejami ali pa dejanji večkrat pripeljejo do tega, da moramo hitro, včasih tudi 

glasno odreagirati. Kakorkoli že, pa je moč sindikata še vedno v številu članstva in v 

znanju. Člani Izvršnega odbora naše sindikalne podružnice lahko povedo, koliko 

novega so se naučili na raznih izobraževanjih, kako se jim na ta način širijo obzorja in 

kako vedno znova ugotavljajo, da je znanja veliko premalo.  

Poleg izobraževanj smo v letu 2012 počeli še veliko stvari, ki jih bom skušala nanizati 

v tem poročilu: 

- Poskušali smo ponovno uvesti proizvodne sestanke in jih nekaj uspešno 

izpeljali 

- Organizirali 2. zimski pohod na Kum 

- Na vseh sejah IO »gostili« predstavnika uprave, kjer smo bili seznanjeni s 

stanjem v podjetju (naročila, obseg dela, težave,…) 

- Najmanj 3x podali pobudo, da se korektno izvedejo letni razgovori 

- Sklicali 1. redno skupščino 

- Ob Tednu vseživljenjskega učenja organizirali dogodek, ki smo ga 

poimenovali »O sindikatu malo drugače« 
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- Na željo »režijskih« delavcev dogovorili spremenjen delovni čas 

- Skupaj z Aktivom delovnih invalidov gostili Zastopnico pacientovih pravic 

- Organizirali strokovno ekskurzijo za člane sindikata – Beograd 

- S kolegi s Ptuja smo se udeležili izobraževanja na Krku 

- Vzpostavili visok nivo sodelovanja s Svetom delavcev 

- V Šempetru smo se udeležili seminarja na temo mobinga, enakih možnosti in 

pridobivanja novega članstva 

- Za kolege s Ptuja smo organizirali delovni posvet 

- Za člane Sveta delavcev pripravili krajše izobraževanje na temo Evropskega 

sveta delavcev 

- Redno sklicevali paritetno komisijo, ki je uspela »prezaposliti« večje število 

agencijskih delavcev za nedoločen čas. 

- Udeležili smo se smučanja SKEI, večja skupina naših članov je uspešno 

»osvojila« Triglav. Sodelovali smo v letnih športnih igrah in v ribiškem 

tekmovanju – oboje v organizaciji SKEI Slovenije 

- Na upravo smo naslovili zahtevo za dvig višine dodatkov na pogoje dela 

- Na upravo smo naslovili zahtevo za dvig plač 

- Dogovorili smo se o višjem znesku regresa, ki je bil izplačan v več delih 

- Obdarili naše člane ob dnevu žena, velikonočnih praznikih in novemu letu 

- Redno sklicevali seje 
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- Reševali individualne probleme naših članov 

- Sodelovali v aktivnostih, ki jih je izvajal SKEI Slovenije ali Regijska 

organizacija SKEI za Zasavje 

- S predlogi skušali vplivati na delovanje organizacije 

- Napovedali stavko 

Verjamem, da bi se našla še kakšna aktivnost, ki ni posebej zapisana v tem poročilu. 

Menim, da jih ni bilo malo in, da smo bili v nekaterih resnično uspešni. Za tiste, ki pa 

niso prinesle rezultata, pa verjamemo, da bodo realizirane v letu 2013.  

Seveda, če bomo vedno znova spoznali, da smo SKUPAJ MOČNEJŠI! 

 

                                                                                                  Predsednica IO SP: 

                                                                                                   Mateja Gerečnik 


