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POROČILO o delu SP ETI 
 

ELEKTROELEMENT za leto 2017 
 
 
V letu 2017 smo zopet dokazali, da je delo pomembnejše od kapitala, saj kapital 
predstavlja plod dela, in brez tega ne bi nikdar obstajal. Prav zato je delo nad 
kapitalom in si zasluži, da je s strani soljudi bolj upoštevano in cenjeno.  
Delo sindikalne podružnice je vedno pogojeno z različnimi prioritetami, in ena 
izmed pomembnejših je zagotovo timsko delo.  
 
V vsaki družbi obstajajo posamezniki, ki tvorijo celoto ali z drugimi besedami dušo 
družbe. Razlike med posamezniki vidimo vsi v vsakdanjem življenju. Zaradi njih 
izvršni odbori niso sestavljeni iz enega člana, ampak iz večih, saj le tako lahko v 
odbor prenesemo različna mnenja ljudi.  
 
Sklicani zbori članov so bili vedno dobro obiskani. Kot pa že prej omenjeno, zaradi 
razlik med ljudmi so se tudi njihova mnenja razlikovala. Nekateri izmed njih so bili 
mnenja, da bi se lahko naredilo več, spet drugi so menili, da prevelikih sprememb 
ne sme biti. V takšnih organizacijah kot je sindikalna podružnica, je zaupanje zelo 
pomembna vrednota. Saj nekatere odločitve ne prinašajo nujno slabo, prav 
nasprotno nekatere odločitve so ključne za razvoj podjetja in posledično tudi za 
delavce.  
 
Sindikalna podružnica je skozi celotno leto imela jasne cilje, ter podporo in 
zaupanje s strani sodelavcev, vendar kljub temu, včasih skupno dogovorjeni cilji 
niso tisto kar bi si posamezniki želeli. 
 
Ker pa pošten človek nikoli ne skriva kaj dela, in se tega ne sramuje, vam v nekaj 
stavkih predstavimo kakšne so bile aktivnosti sindikalne podružnice v letu 2017: 
 
 dogovorjeno višje izplačilo regresa, 
 nenehna pogajanja z delodajalsko stranjo, 
 določitev kriterijev za nagrajevanje na vitkih linijah, 
 sklic redne skupščine, 
 dogovorjeno izplačilo nagrade ob prazniku družbe božičnica ob koncu leta, 
 nenehno izobraževanje članov, 
 ohranjanje sodelovanja s svetom delavcev, 
 redno sklicevanje sej s predstavnikom uprave, 
 sodelovanje v višjih oblikah organiziranosti sindikata, 
 reševanje individualne problematike naših članov, 
 podaljšanje ugodnih pogojev za najem kredita pri Delavski hranilnici 
 
V nadaljnje se bodo člani, še naprej zavzeto trudili za nove ideje, ter potrebne 
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spremembe. Zastavljenih je že nekaj ciljev, katere se bomo v naslednjem letu 
trudili izpolniti, prav tako pa je pomembno, da ne samo člani ampak vsi delavci 
prispevajo svoj delček. 
 
Ključni so tisti majhni koraki posameznika, saj veliki koraki v današnjih časih ne 
dosežejo želenega učinka. 
 
Pri uspehu gre za to, da vztrajamo kljub temu, da so ostali obupali.  
 
Zato vztrajajte!  
 
                                                  
                                              Predsednica SP SKEI ETI: 
                                                       Mateja Gerečnik 


