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POROČILO O DELU  
SP SKEI ETI za leto 2011 

 
 
Volilno in kongresno leto 2011 je bilo ravno tretje leto delovanja izvršnega odbora v 

prvi sestavi. Ne bi želela spominjati, kaj in kako smo nastopili naš mandat, niti tega, 

kako ljudje hitro pozabimo, kako hitro se navadimo na več in bolje, in kako malo 

znamo ceniti pridobljene stvari. 

V letu 2011 so imeli ponovno možnost kandidirati za člane izvršnega in nadzornega 

odbora sindikalne podružnice vsi člani SKEI in se spoprijeti z izzivi, ki jih prostovoljno 

delo sindikalista prinaša. In spet smo lahko ugotovili, da imamo zelo veliko tistih, ki 

vedo grajati, zelo malo pa takšnih, ki bi stopili iz vrste in zagrizli v težavo. 

Tako je izvršni odbor ostal skoraj nespremenjen. Verjetno tudi zato, ker nam naši 

člani zaupajo. 

V letu 2011 smo delali marsikaj. Izpostavila bi nekaj ključnih dejavnosti: 

 

 Zbirali smo podpise za referendume. 

 Speljali vse volilne postopke in volitve za člane izvršnega in nadzornega 

odbora sindikalne podružnice. 

 Predlagali kandidate za člane sveta delavcev in g. Jordana Medveška za 

člana NS ETI. 

 Podali konkretne zahteve ob izdaji pozitivnega mnenja za nočno delo žensk, ki 

jih je delodajalec tudi izpolnil. 

 Sklicali 3. redno skupščino sindikalne podružnice. 

 Opozorili na nekaj nepravilnosti pri izplačevanju nadur za režijske delavce. 

 Sodelovali na zimskih in letnih športnih igrah SKEI, z ekipo na tekmovanju v 

lovu rib in z odlično zasedbo na pohodu na Triglav. 

 Sklicevali in vodili seje Odbora za VPD. 

 Utrdili delovanje in sodelovanje z Aktivom delovnih invalidov ETI. 

 Organizirali zdaj že tradicionalni zimski pohod na Kum. 
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 Sklicali paritetno komisijo in dogovorili prezaposlitev agencijskih delavcev v 

ETI za nedoločen čas. 

 V poletni vročini dogovorili dodatne pavze in nakup hladilnikov. 

 Dogovorili izplačilo visokega regresa in lepe nagrade ob koncu leta. 

 Izvedli izobraževanja in delavnice za člane izvršnega odbora in ostale. 

 Podali zahtevo za dvig dodatkov na pogoje dela, ker smo mnenja, da se 

premalo vlaga v izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih. 

 Aktivno smo se vključili v projekt drugačnega vodenja PTE. 

 Spodbujali in opozarjali na izvedbo letnih razgovorov in vedno znova ugotovili, 

da se v proizvodnji slabo izvajajo. 

 Tekoče smo se sestajali s predsednikom uprave in ostalimi direktorji. 

 Gostili smo kolege iz Pomurja. 

 Izvedli pogajanja za dvig plač. 

 Začeli pogovore na temo varstva plač starejših delavcev. 

 Preko intraneta in oglasnih desk obveščali člane in zaposlene o našem delu. 

 Delodajalcu nudili pomoč pri aktivnostih z našimi upokojenci. 

 

 

Seveda v poročilu ni zajetih popolnoma vseh aktivnosti, so pa le-te zapisane v naših 

zapisnikih, ki so vam vedno na razpolago tudi na intranetu. 

 

Več o delovanju zasavske regije in sindikata SKEI pa si lahko preberete na naši 

spletni strani: www.skei.si . 
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