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UVOD
Poročilo o delu obsega obdobje od leta 2016 po VII. kongresu SKEI in povzema delo SKEI
Slovenije in njegovih organov v obdobju do leta 2021. Poročilo zajema celotno kongresno
obdobje.
Sestavni del poročila o delu so finančno poročilo, s poročilom nadzornega odbora in
statutarne komisije. Poročila komisij in odborov SKEI in poročila regijskih organizacij SKEI so
del vsakoletnih poročil SKEI Slovenije, ki jih je tekoče obravnaval in vsako leto sprejemal
Republiški odbor SKEI.

2016
Kongresno obdobje obsega drugo polovico leta 2016, po izvedenem VII. kongresu.
V letu 2016 so bila najprej izvedena konstituiranja komisij. V skladu s statutom in sklepi
republiškega odbora ima SKEI naslednje komisije: za varnost in zdravje pri delu, za enake
možnosti, mlade, seniorje, za kulturo, šport in rekreacijo. Statutarna komisija in nadzorni
odbor sta se ravno tako konstituirala in izvolila predsednike in podpredsednike. Vse komisije
so začele z delom. V drugi polovici leta je potekalo še usklajevanje aktov s statutom SKEI.
Koordinacijo usklajevanja je prevzela statutarna komisija. Pravilniki so bili dopolnjeni in
spremenjeni bodisi na izvršnem ali republiškem odboru, glede na pristojnost.
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2017
Leto 2017 se je nadaljevalo in končalo z obetavnimi podatki o gospodarski rasti v preteklem
letu in z dobrimi napovedmi za tekoče leto. To se je na neki način odrazilo predvsem v rasti
zaposlovanja in nekaj manj v pravicah delavcev iz delovnega razmerja. Zanimivo je bilo
spremljati tudi razraščajočo se prodajo podjetij, kar spreminja lastniško strukturo, hkrati pa
tudi pogoje delovanja. V letu 2017 je veliko prahu dvignilo omogočanje pogojev za
postavitev podjetja Magna. V panogah, ki jih pokriva SKEI, je opazna rast števila zaposlenih,
bolj kot v preteklih letih pa so rastle tudi plače.

2018
Leto 2018 je bilo razgibano. Dobili smo novo vlado, nove obraze, nove obljube in tudi že
nekaj realiziranih zavez, zapisanih v koalicijski pogodbi.
Sindikati sicer naj ne bi bili politični, je pa od politike in njene naravnanosti odvisno marsikaj,
zato je sodelovanje skoraj nujno. Gospodarska rast se je nadaljevala, čeprav so nas konec
leta že začeli strašiti z usihanjem naročil. Tega, da jih v takem obsegu ne zmoremo, ne
povedo. Umirjanje bo dobrodošlo, če le ne bo šlo v drugo skrajnost.
Spravili so se na sindikaliste! Delodajalci, ki ne zmorejo in nočejo urejati stvari z dialogom.
Kolega so z izredno odpovedjo in detektivskim nadzorom spravili iz podjetja, ker jim je bil trn
v peti, ker je zavzeto opravljal svoje delo. Sodišče bo povedalo svoje, kolega smo zaščitili z
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vsemi sredstvi, zavedamo pa se, da bodo potrebne tudi sistemske rešitve. Predloge
pripravljamo.
Še vsaj ena velika zadeva se je zgodila v letu 2018, ki jo je potrebno omeniti. Nova definicija
in povišanje minimalne plače. Dolgoletna sindikalna zahteva, da je potrebno iz minimalne
plače izločiti vse dodatke, je bila s pomočjo politike uzakonjena. Seveda ni šlo brez
protestnega shoda.
Močni pogajalski skupini SKEI se je uspelo dogovoriti tudi za dvig plač po vseh treh
kolektivnih pogodbah dejavnosti in višje regrese za letni dopust.

2019
V letu 2019 se je nadaljevala gospodarska rast, čeprav so nam konec leta 2018 napovedovali
ohlajanje. Če na leto 2019 pogledamo od daleč, se nam zdi, da smo večino naših aktivnosti
namenili ohranitvi in uveljavitvi zakona o minimalni plači. Seveda ni bilo tako. Tvorno smo
sodelovali pri spreminjanju zakonodaje, predvsem tiste, ki našim članom na delovnem ali
finančnem področju prinaša ugodnosti ali pa manjša krivice.
Razbremenitev regresa in nagrad ob koncu leta je naletela na pozitivne odzive. Z anketo, ki
smo jo pri podružnicah izvedli v juniju 2019, smo ugotovili, da so naši sindikalni zaupniki
opravili odlično delo in se dogovorili za visoke zneske regresa za zaposlene.
Tudi na nekatere spremembe v pokojninski zakonodaji smo vplivali, pogajalci ZSSS pa so jih
uspešno prenesli v zakone. Področje poklicnih obolenj in poklicnega zavarovanja je bilo
zaradi naših aktivnosti in predlogov v zakonu dopolnjeno in urejeno.
Precej energije smo usmerili v urejanje položaja tujcev, ki delajo v podjetjih iz naših panog.
Delodajalcem je uspelo poslovni model delavcev brez pravic razširiti v večino podjetij. S
problemsko konferenco, vključevanjem pristojnih institucij in proaktivnim delovanjem smo
opozorili na problematiko. Ponekod so se kršitve zmanjšale, ponekod se delodajalci ne
premaknejo in se kršitve nadaljujejo. Delujemo tudi v smeri spremembe zakonodaje, ki bi
uredila še eno precej neurejeno področje.
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2020
V vseh 31 letih delovanja SKEI bi težko našli leto, kot je bilo leto 2020. Bile so krize in
odpuščanja, bila so obdobja gospodarske rasti in zaposlovanja, predvidljive in nepredvidljive
situacije.
V letu 2020 pa nas je zajela epidemija koronavirusne bolezni in svet se je ustavil. Če smo v
začetku leta jadrali na obetavnih napovedih rasti, nas je razglasitev epidemije v marcu 2020
postavila v novo realnost. Kar naenkrat je bil naš fokus povsem drugje. Skrb za zdravje je bila
v tistem obdobju prioriteta vsem. Strah, negotovost. Počasi smo začeli situacijo obvladovati
in aktivnosti sindikatov so privedle do urejanja razmer, predvsem v podjetjih. Zagotovljena
so bila zaščitna sredstva, dobili smo predpise, ki so urejali področje varnega dela v času
epidemije, konec koncev smo se sindikati dogovorili tudi o izplačilu kriznih dodatkov za naše
zaposlene, kar je večina našega članstva tudi prejela.
Začetki so vedno najtežji in takrat smo usmerili vse naše moči v to, da smo odgovarjali na
vprašanja članov, podajali prijave na inšpekcijo, iskali zakonske podlage, ki so jih zaposleni
potrebovali za uveljavljanje določenih pravic. Poskušali smo miriti in hkrati zahtevati. In
oboje nam je uspelo.

5
Poročilo o delu SKEI Slovenije 2016–2021

V letu 2020 je SKEI praznoval 30 let obstoja. Želeli smo ga proslaviti na način, kot si ga
organizacija in članstvo zasluži. Proslava in vse spremljajoče aktivnosti so zaradi epidemije
odpadle in upamo, da bomo delček praznovanja lahko prenesli na letošnji kongres.

Višja minimalna plača je v pogovorih z delodajalci prinesla nemalo težav. Kljub črnim
napovedim o odpuščanjih in zapiranjih podjetij lahko ugotovimo, da se ni zgodilo nič.
Zaposleni pa bodo počasi prejemali plače, ki si jih zaslužijo. Višanje minimalne plače je sicer
ohromilo pogajanja za najnižje osnovne plače (NOP) v kolektivnih pogodbah dejavnosti,
verjamemo, da jih obudimo v letu 2021, hkrati z dogovarjanjem o novem plačnem modelu.

KOLEKTIVNA POGODBA
2016
Republiški odbor kot najvišji organ med dvema kongresoma in izvršni odbor SKEI sta se
sestajala redno. Pri izvršnem odboru se nadaljuje praksa sklicevanja sej vsak prvi torek v
mesecu in vsakokrat v drugi regiji. Med najpomembnejšimi točkami so vedno pogajanja o
kolektivnih pogodbah dejavnosti. V septembru je bil sprejet sklep o pospešitvi in zaostritvi
pogajanj, izvedeni so bili posebni sestanki z vodstvi delodajalskih organizacij in tiskovne
konference. Dodatne aktivnosti so pospešile pogajanja za vse kolektivne pogodbe, vendar so
bili rezultati vidni šele v naslednjem letu. Člani so se sej izvršnega odbora redno udeleževali,
na vse seje so bili vabljeni tudi sekretarji območnih oz. regijskih organizacij ter predsednica
nadzornega odbora, glede na točke dnevnega reda pa tudi drugi vabljeni.

2017
Vsako leto so najpomembnejša in prednostna naloga kolektivne pogodbe dejavnosti, in sicer
z različnih zornih kotov. S pogajanji so vsako leto večje težave in zastoji, kljub temu smo v
letu 2017 sklenili vse tri anekse k vsem trem kolektivnim pogodbam. Gre za redno
usklajevanje plače, ki ga dosežemo na pogajanjih. Poleg tega smo v okviru koordinacije
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industrijskih sindikatov in koordinacije storitvenih sindikatov v okviru ZSSS začeli kampanjo z
naslovom: Najnižja osnovna plača je minimalna plača. Izvedena je bila problemska
konferenca, organizirana sta bila dva delovna posveta z vsemi delodajalskimi organizacijami
ter nekaj usklajevalnih sestankov z Gospodarsko zbornico Slovenije, vendar pa občutnega
napredka to ni prineslo. V letu 2018 bo zato treba zaostriti delovanje, če želimo doseči nov
plačni model. Kolektivne pogodbe dejavnosti so z aneksi objavljene na spletni strani SKEI, kot
tudi čistopis. Posebej pomembno je sodelovanje v postopkih poganjanj za podjetniške
kolektivne pogodbe, kjer izkušnje kažejo, da se prehitro popušča pritiskom delodajalcev.
Trudimo se utrditi znanja o pogajanjih in njihovem pomenu, zlasti zato, ker je pritisk
delodajalcev za prenašanje pogajanj na podjetniško raven. Pri izvedbi naloge so sodelovali
izvršni odbor SKEI, pogajalske skupine ter strokovne službe SKEI, pa tudi sindikalne
podružnice.

2018
Kolektivna pogajanja, kolektivne pogodbe dejavnosti in podjetniške kolektivne pogodbe
ostajajo prioritetna naloga vseh, ki smo vpeti v delovanje SKEI. Delodajalci želijo pogajanja
prenesti na raven podjetij, kjer smo pogajanj najmanj vešči. Tako želijo zmanjšati našo moč,
naš vpliv. Samo veliko znanja in spretnosti naših pogajalcev na državni ravni nam ohranja
pravice v kolektivnih pogodbah dejavnosti, ki so še vedno v slovenskem merilu med boljšimi,
če ne najboljše, kar se zasebnega sektorja tiče.
Kljub temu, da v podjetjih delo opravljajo v večini neprofesionalci, izobraževanje in
sodelovanje deluje. Podpisujemo podjetniške kolektivne pogodbe, ki bi morale biti prva
naloga sindikatov v podjetjih.
V podporo pogajanjem za višje plače in spremembi zakona o minimalni plači smo v
decembru 2018 organizirali protestni shod pred delodajalskimi združenji. Odmeven dogodek
je vplival na novo višino in novo definicijo minimalne plače.
Za SKEI se je tovrstno dogajanje začelo že malo prej, na Koroškem. Protestni shod z zahtevo
»Najnižja osnovna plača je minimalna plača« je razburkal sceno. Pokazali smo, da zmoremo,
rezultati potrjujejo našo akcijsko moč. V večini koroških podjetij so se plače zvišale.
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Naravnanost delodajalskih združenj k dialogu je vse manjša. Vsako leto jih težje spravimo za
pogajalsko mizo, vsako leto se bolj upirajo višanju pravic zaposlenim, čeprav jih trg dela
prehiteva, zaposleni pa zapuščajo.
Našli so novo tržno nišo – poceni delovno silo iz držav na območju nekdanje Jugoslavije in
Vzhodne Evrope, ki jo poskušajo brez pravic uvažati v naša podjetja.
Inovativnost pa taka. Dodano vrednost sposobni menedžerji višajo na drugačen način.

2019
Delodajalci so v letu 2019 še bolj očitno pokazali, da si pogajanj na državni ravni ne želijo.
Spretno so se izogibali, zavlačevali, zavračali naše predloge in se dogovarjali le na podjetniški
ravni. Pa še tam le, če je bil sindikat dovolj vztrajen. Nekateri so morali izpeljati interesne
stavke. Delodajalci so veliko naporov usmerili v poskus spremembe že uveljavljenega zakona
o minimalni plači. Ni jim uspelo, zato so pogajanja o novih/drugačnih plačnih modelih spet
prenesli na podjetniško raven. O dogovarjanju ali celo novem plačnem modelu na ravni
panoge do decembra 2019 niso želeli slišati.
Kljub temu lahko ugotovimo, da so svoje delo odlično opravili sindikalni zaupniki in
sekretarji, ki nudijo strokovno pomoč. Večina je sklenila za zaposlene ugodne dogovore. Nov
plačni model na panožni ravni je še vedno naša ambicija in naredili bomo vse, da o tem
prepričamo tudi delodajalce. Ohranjali smo pogajanja na panožni ravni, ohranili kolektivne
pogodbe dejavnosti in še naprej povečevali število podjetniških kolektivnih pogodb. V letu
2019 nam je vse to uspevalo.
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2020
Višanje minimalne plače in očitno nezadovoljstvo delodajalcev ob tem sta se kazala v
zavračanju delodajalske strani za pogajanja za kolektivne pogodbe dejavnosti. Naši predlogi
za pogajanja so zadnje obdobje zavrnjeni z argumentom, da čakajo in računajo učinke
minimalne plače. Zraven dodajo še, da so časi nepredvidljivi. Vsi se zavedamo, da
predvidljivih ne bo več. V letu 2020 smo se večkrat na različnih ravneh ukvarjali s
problematiko novega plačnega modela, vendar ideja, razen na načelni ravni, ni dobila
konkretnih posledic.
Višanje minimalne plače je spodbudilo pogajanja v podjetjih, kar ocenjujemo kot dobro.
Marsikje so se sindikalni zaupniki, skupaj s sekretarji, dogovorili o višjih osnovnih plačah
oziroma so plačne modele prilagodili na način, da so zaposleni dobili več.
Leto je zaznamovala epidemija, delo sindikata je bilo prilagojeno novim razmeram,
problematika je bila usmerjena na zakonske rešitve za obvladovanje epidemije in na
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Zaradi razmer se je precej zmanjšalo neposredno
srečevanje, sestanki so se preselili na splet. Aktualno je postalo delo na daljavo. Konec leta je
v okviru aktivnosti ZSSS tudi SKEI napovedal možnost splošne stavke v primeru spremembe
zakona o minimalni plači.

2021
Prva polovica leta je še vedno potekala v znamenju epidemije. Na eni strani celotne panoge,
kjer zastopamo člane, niso največje žrtve posledic covida-19 in v nekaterih regijah in
podjetjih celo iščejo nove sodelavce; na drugi strani se srečujemo z zapiranjem podjetij, med
njimi je zaenkrat največji Safilo. Po dvigu minimalne plače v januarju so naše aktivnosti
usmerjene v nov plačni model in pogajanja za vse tri kolektivne pogodbe dejavnosti.
Republiški odbor je že sprejel odločitev o možnosti zaostrovanja, če napredka pri pogajanjih
ne bo.
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Tečejo aktivnosti za 8. kongres. Večinoma so zaključeni postopki v podjetjih in regijah.
Sprejet je bil tudi sklep, da se v primeru objektivnih težav v podjetjih, kjer volitve niso
mogoče, mandati tem sindikalnim zaupnikom SKEI podaljšajo za eno leto.

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
2016
Izobraževanje in usposabljanje je bilo v drugi polovici leta omejeno na projekte, ki smo jih
izvajali z linije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zaključili smo e-izobraževanje,
večina profesionalnih sekretarjev si je pridobila interno priznano VI. stopnjo izobrazbe.
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2017
Vsebina naloge je stalna. Poudarek v letošnjem letu je bil še naprej na izobraževanju lastnega
kadra, v povezavi s sistemom e-izobraževanja tudi širše. Začeli smo nov cikel e-izobraževanja,
ki se ga udeležujejo prostovoljno prijavljeni zainteresirani, ki tudi plačajo akontacijo.
Pomemben prispevek je tudi izobraževanje na regionalni ravni, ki je sestavni del njihovih
programov. Za izobraževanje uporabljamo notranje in zunanje sodelavce, po možnosti
institucije z verificiranimi programi.
Regije in podružnice so se v skladu z interesi, potrebami in cilji udeležile tudi izobraževanja,
ki ga organizira ZSSS v okviru sindikalne akademije.
Udeleževali smo se mednarodnih seminarjev glede na planirane možnosti in možnosti, ki bi
se pokazale med letom.

2018
Želimo si, da bi bilo to področje med nami bolj cenjeno, ne smemo pa napisati, da nismo
zadovoljni. Naše izobraževanje je kvalitetno, vzpostavljeno imamo e-učenje, kjer vzgajamo in
kalimo lastne kadre. V letu 2018 smo vpisali tretjo generacijo učencev, ki bodo po končanem
šolanju imeli interno priznano VI. stopnjo izobrazbe. Gradimo prihodnost, želimo si
vključevanja večjega števila članov.
V letu 2018 smo se dogovorili, da tudi preostala izobraževanja naredimo bolj sistemska. Tako
smo na spletni strani objavili nabor seminarjev in predavateljev, ki jih zaupniki in regije lahko
uporabijo za širjenje znanj.

2019
Seminar ABC za sindikalne zaupnike je bil med njimi odlično sprejet. Ne glede na različna
predznanja smo se vsi naučili kaj novega. Na spletni strani smo objavili nabor seminarjev, ki
so na voljo sindikalnim podružnicam SKEI. Vedno več jih je, ki se zavedajo, da je znanje
pomembno. Tudi v sindikatih.
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Študij na daljavo, ki je naša specifika, je končala tretja generacija sindikalistov. Vpisali smo
četrto. Usposobljenost kadrov se krepi, njihovo število pa raste. To pomeni, da se nam
prihodnosti ni treba bati.

2020
Na spletni strani imamo objavljen nabor seminarjev, ki so na voljo sindikalnim podružnicam
SKEI. Omejitve zaradi koronavirusa so spodnesle marsikateri seminar, se je pa zato še enkrat
več pokazala prednost študija na daljavo, ki ga je začela že peta generacija učencev. V
upanju, da se bo po kongresu usposobilo še več sindikalnih zaupnikov, bomo promovirali
učenje in poskušali znanje organizacije dvigniti na še višjo raven.
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PROJEKT PRIDOBIVANJA NOVEGA ČLANSTVA
2016
Tekoče smo izvajali projekt pridobivanja novega članstva, ki je bil sprejet na republiškem
odboru SKEI in predstavljen v obliki posebne mape že v letu 2011. Na vsaki seji izvršnega
odbora SKEI Slovenije tako obravnavamo gibanje članstva in ugotavljamo razloge za
spremembe. Delo je nadaljevala tudi projektna skupina za pridobivanje novega članstva. Z
uspehi smo težko zadovoljni, vključevanje v sindikate je vedno bolj težavno, zaznaven pa je v
veliki meri tudi subjektivni faktor. Slabo nam gre tudi pri včlanjevanju agencijskih delavcev
oziroma delavcev v atipičnih oblikah zaposlitve.

2017
Izvajanje projekta smo nadaljevali, saj kaže določene rezultate, ki pa jih je treba izboljšati. Na
izvršnem odboru smo redno sledili gibanju članstva, posebno pozornost smo namenili
podjetjem, v katerih ni organiziranega sindikata. Včlanjevanje zahteva obilo angažiranosti, ki
pa je včasih zaradi drugih aktivnosti primanjkuje; s tem področjem se aktivneje ukvarja
projektna skupina. Ta je pripravila izobraževanje na temo pridobivanja novega članstva,
tipsko zgibanko, ki jo je mogoče uporabiti tudi v podjetjih, in letak o včlanjevanju.

2018
Pripravili smo seminar Pridobivanje novega članstva, ki ga lahko sindikalne podružnice in
regije organizirajo za svoje zaupnike. Letaki so še vedno aktualna zadeva, zato jih redno
delimo med potencialne člane. Strinjamo pa se, da je osebni pristop najbolj učinkovit.

2019
Nadaljevali smo izvajanje projekta. Gibanje članstva je na dnevnem redu vsake seje izvršnega
odbora SKEI, člani izvršnega odbora pa lahko vedno prispevajo svoje predloge in delijo dobre
prakse z drugimi. Pridobivanje oziroma ohranjanje članstva ostaja ena ključnih nalog našega
delovanja.
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2020
Zaradi specifične situacije v času epidemije je projekt nekoliko zastal. Zaznavamo pa za
razliko od prejšnjih obdobij večje število članov, ki se včlanjujejo po elektronski pošti. Enako
velja tudi za leto 2021.

PROGRAMI DELA ODBORA IN KOMISIJ
Delovanje odbora in komisij je potekalo tekoče, upoštevajoč problematiko, ki se je pojavljala
sproti. Tako smo ves čas aktivno sodelovali pri delu organov in komisij in posameznikov v
ZSSS. Dela s tekočim spremljanjem zakonodaje je bilo veliko, saj se je spreminjala praktično
vsa sistemska zakonodaja s področja delovnih razmerij in pokojninske ter invalidske
tematike.
Komisije republiškega odbora so izvajale naloge iz svojih pristojnosti na podlagi lastnih
programov, ki so bili deli letnih programov dela SKEI in so se letno obravnavali na SKEI
Slovenije. Proaktivna vloga komisij je v pomoč delu organov SKEI.
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PROJEKTI V OKVIRU ZSSS
Sodelovali smo tudi v koordinaciji industrijskih sindikatov. Koordinacija se redno sestaja pred
sejami predsedstva ZSSS zaradi usklajevanja stališč. V zvezi s predlogom SKEI o združevanju
sindikatov ni bil dosežen poseben napredek, najintenzivneje pa pogovori potekajo s
sindikatom tekstilne industrije in usnjarstva.
Sodelovali smo pri delu ZSSS v njenih organih, posebej, ker je bil letu 2017 statutarni in
volilni kongres ZSSS. Za predsednico ZSSS je bila izvoljena predsednica SKEI, v nadzornem
odboru pa imamo svojega člana. Udeleževali smo se tudi posvetov, ki jih organizira ZSSS, in
sej njenih organov.
V okviru ZSSS smo v letu 2019 začeli sodelovati pri projektu »Za krepitev socialnega dialoga«,
kjer ponujamo naše znanje preko učenja na daljavo. Nekateri naši sodelavci pa so v okviru
tega projekta postali uspešni promotorji znanja.
Največ konkretnih predlogov smo v letu 2020 podali na temo poklicnih bolezni. Sodelovali
smo tudi pri izobraževalnih temah, ki jih pripravlja ZSSS, prav tako smo na organih ZSSS
predstavljali stališča SKEI in podajali predloge za nove projekte, ki bi koristili našemu
članstvu.

MEDNARODNO SODELOVANJE
Na mednarodnem področju še naprej aktivno sodelujemo v novem industrijskem združenju
IndustriALL. Še vedno sodelujemo s fundacijo Friedrich Ebert, ki je priskočila na pomoč pri
financiranju čezmejnega sodelovanja (srečanje izvršnih odborov kovinarjev Slovenije in
Hrvaške), ki je postalo tradicionalno. Prav tako je zgledno delovanje v okviru Dunajske
memorandumske skupine, tako na ravni predsednikov kot strokovne skupine.
Preostalo mednarodno sodelovanje je potekalo v okviru sprejetega programa. Udeleženci so
sproti pripravljali poročila, ki jih je tekoče obravnaval tudi izvršni odbor. Sestankov komisij in
odborov ter mednarodnih seminarjev so se udeleževali imenovani člani. Poleg poročil so
člani organov prejeli tudi prevode materialov, če so bili le-ti zanimivi.
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Zaradi stroškovnega vidika se udeležujemo mednarodnih aktivnosti smotrno in restriktivno,
če je mogoče, na daljavo.
V vsakem mandatnem obdobju smo tudi vsaj enkrat organizatorji mednarodnih dogodkov
(Industrial Regional Meeting, srečanje Memorandumske skupine).

IZVAJANJE TEKOČIH NALOG
Obveščanje
SKEI je izboljšal tudi področje obveščanja: spletna stran se tekoče ažurira, na njej so vsi
aktualni podatki, tudi območja in regije imajo svoj prostor za obvestila. Info SKEI mesečno
poroča o pomembnih dogodkih v SKEI in širše, doma in tujini; številke so zbrane na spletni
strani in dopolnjujejo to poročilo, saj je iz njih razvidna kronologija dogodkov. Kar precej
pozornosti nam namenjajo tudi mediji in Delavska enotnost. Možnosti spletnih strani bi bile
lahko bolj izrabljene zlasti v delu, ki ga imajo na razpolago regijske organizacije, ki pa svojih
prispevkov (razen izjem) ne objavljajo. Za obveščanje o delu je na razpolago tudi fb profil.
Večkrat mesečno se posredujejo e-novice z aktualno vsebino.
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Delo organov:
▪ seje izvršnega odbora; obdržali smo začeto prakso, da so seje prvi torek v mesecu
(praviloma mesečno), vsakokrat v drugi regijski organizaciji; vključil se je obisk v
podjetju
▪ redne seje republiškega odbora SKEI
▪ stalno delovanje komisij
▪ stalno sodelovanje z regijskimi organizacijami, neposredni stiki s člani, pomoč pri
uveljavljanju zahtev članov sindikata
▪ druge naloge v skladu s programom in tekočimi dogajanji
▪ skrb za finančno poslovanje
▪ vodenje dialoga s poslovnimi partnerji
▪ tekoče obveščanje (info, spletna stran, Delavska enotnost, okrožnice po elektronski
pošti, novinarske konference ...)
▪ druge tekoče naloge, povezane z delovanjem organizacije
▪ izvedba zimskih in letnih športnih iger, pohod na Triglav, ribiško tekmovanje,
tekmovanje v kegljanju, letos tudi na obnovljenih igrah ZSSS
Ni seveda treba ponovno povedati, da sta bili leti 2020 in začetek 2021 tudi na tem področju
v znamenju epidemije covida-19.

ZAKLJUČEK
V poročilu so zajete le glavne dejavnosti iz
mandatnega obdobja. Aktivnosti je bilo še
mnogo več, razvidne so iz zapisnikov,
poročil, tudi Info SKEI, pa priloženih poročil
komisij in regij. Veliko informacij in drugega
gradiva je najti na naši spletni strani
www.skei.si.
Zahvaljujem se vsem, ki so k temu
pripomogli: sodelavcem, članom organov in
komisij in članom samim.

Lidija Jerkič, univ. dipl. prav.
Predsednica SKEI Slovenije
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