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                                                                                     Velenje, 04. marec 2011 
 

 

 
 

 
 

Februar je bil mesec, ko smo v našem okolju izvajali volitve na vseh ravneh 
naše organiziranosti.  
Volili smo zaupnike SKEI po skupinah. Sklicane so bile konstitutivnih seje na 
katerih so zaupniki izmed sebe izvolili predsednika in podpredsednika 
Sindikalne podružnice. Nekje so se odločili za neposredne volitve na članskih 
sestankih, kjer so izvolili nova vodstva v SP. Volitve so opravili tudi na 
Konferenci Poslovnega sistema SKEI Gorenje. V štirih SP SKEI so sprejeli 
ugotovitveni sklep o uskladitvi mandata, ker je od zadnjih volitev preteklo manj 
kot leto dni.  
Zdaj je na vrsti še volilna seja Regijske organizacije SKEI Velenje, ki je sklicana 
za 3. marec 2011.  
Lahko ugotovimo, da so volitve izpeljane korektno, skladno s sprejetim  
rokovnikom in brez večjih zapletov. Izvedene volitve, ali sklepi o uskladitvi 
mandatov so tudi zapisniško dokumentirani.  
 

Z veseljem lahko 
ugotovimo, da smo vodstva 
naših SP pomladili. Naša 
najmlajša predsednica  v 
SP SKEI, šteje šele 28 
pomladi.  
Kot pozitivno lahko 
ocenjujemo tudi to, da 
imamo v tretjini  podjetij 
na funkciji predsednika SP  
ženske.  
 
Na posnetku nagovor dosedanjega in 
novo izvoljenega predsednika Konference 
SKEI Poslovnega sistema Gorenje - Ţan 
Zeba. 

(Fotografijo posnela Vesna Petkovšek iz Gorenja/ Odnosi z javnostjo ) 
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Sklicana je bila 39. seje IO ReO SKEI Velenje. 
Osrednja točka je bila priprava na volilno-programsko sejo ReO SKEI Velenje. Določen je 
bil datum sklica, sestava dnevnega reda, opravljen je bil kandidacijski postopek za nosilce 
funkcij in organe Regijske organizacije, obravnavano je bilo poročilo o delu ReO v 
mandatu 2006/2011.  
Na seji so se udeleţenci seznanili še s finančnim poslovanjem v letu 2010 in predlagali 
izhodišča za pripravo finančnega plana za leto 2011. 
Seja je obravnavala tudi točke stalnice.  
 
Regija SKEI Velenje je bila 
gostiteljica 44. Seje IO SKEI 
Slovenije, ki je bila 1. februarja 
2011. Ob tej priliki so si 
udeleţenci ogledali del 
proizvodnje v Gorenju, 
natančneje proizvodnjo v  obratu 
hladilno zamrzovalnih aparatov. 
Udeleţence je pozdravil tudi 
delavski direktor g. Drago Bahun.  
 
 
 

Posnetek s seje IO SKEI Slovenije, je 
prispeval Brane Plavec.  

 
Izvedeno je bilo 17. DP SKEI v Smučanju, ki je bilo 4. februarja v Črni na Koroškem. Ekipa 
ReO SKEI Velenja je dosegla skupno drugo mesto, za ReO Gorenjske in pred ReO 
Štajerske. Pohvalimo se lahko, da pa smo bili prvi, v skupni uvrstitvi veleslaloma.  
 

         
Nekaj utrinkov s tekmovanja in podelitve priznaj in pokalov. (Fotografije posnela Mateja Bauman) 
 
 
                                                                                                                                              Sekretar:   
                                                                                                                  Branko Amon l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


