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Poročilo je povzetek letnih poročil, ki so bila vsako leto obravnavana v decembru in 
dokončno potrjena na letnih sejah Regijskega odbora (Reo) skupaj z zaključnim računom 
in plani. 
Na spletu SKEI so objavljena letna poročila za vsako leto posebej, ki skupaj obsegajo kar 
29 strani teksta. 
 
Preţiveli smo mandat, katerega značilnost je finančna in gospodarska kriza s katero se 
popadamo še dandanes. V času največjega pomanjkanja naročil so delavci v naših 
podjetjih morali delati  v krajšem delovnem času (36 in 32 urni delovni teden). V nekaterih 
podjetjih pa so zniţali tudi plače in to je bilo to usodno tudi za spontan delavski upor v 
Gorenju.  
Še vedno ni jasno, ali se kriza ţe umirja, ali nas čaka še kak padec naročil. Kriza je 
pustila posledice v porastu prijavljenih na Zavodih za zaposlovanje, propadajo panoge 
kot so gradbeništvo, tekstil in lesarstvo.  Drţava posega po krčenju plač zaposlenih v 
javni upravi, pripravlja reforme na področju upokojevanja, zdravstva in socialnih 
prejemkov. Pripravlja  zakonodajo o delu na črnem in poskuša uvesti nov način 
zaposlovanja z Zakonom o malem delu.  
Dozdeva se, da so to le gasilske akcije, ki jih ţeli vlada izvesti na silo, brez socialnega 
dialoga in konsenza civilne druţbe, jutrišnjih upravičencev in uporabnikov. Vse to za 
ceno biti všečen Evropi oziroma njihovim institucijam, ki vse bolj podlegajo prisili 
kapitala. 
Vse kaţe, da bo politika in vlada zaradi krize, račun za napačne odločitve kapitala očitno 
izstavila le delavcem. 
 
 

ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE  
1. Vsako leto smo pripravili; 
 Programske smernice  
 Program dela, ki je časovno opredelil seje organov Regijske organizacije (ReO)  in 

aktivnosti po mesecih 
 Program izobraţevanja 
 Finančni plan 
 Vse navedene dokumente je pripravil IO Reo SKEI, na prvi seji v januarju tekočega leta.  
Običajno so bili obravnavani in sprejeti na seji Reo v marcu tekočega leta. 
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Letna poročila so bila izdelana in obravnavana na skupni seji zaupnikov SKEI 
decembra za  vsako tekoče leto. 
 

2. Letne zaključne račune je pripravljal IO ReO SKEI, pregledal NO ReO in sprejeti na seji 
Reo. Pohvalimo se lahko tudi z vezano obliko izdanega  dokumenta, kjer je zbrano 
gradivo »Poslovno in Finančno poročilo« za posamezno leto. 
Enako je bilo z objavo planskih dokumentov in finančnim planom. 

 
3. V mandatnem obdobju je bilo sklicano 39 sej IO ReO SKEI, kar v povprečju pomeni okoli 

8 rednih sej v letu, 17 sej Reo in 5 sej No ReO. Bile so sklicane tudi 3 izredne seje IO in 2 
seji Reo.  
Obravnavane teme so bile zelo različne; 
 Obravnava aktualne zakonodaje in z njo povezane aktivnosti 
 Informacije o pogajanjih za KPD in PKP 
 Izvedbe in analize stavk 
 Priprave in udeleţba na protestnih shodih, demonstracijah 
 Ocenjevanje in razprava o finančno gospodarskih teţavah in ukrepi za poslovanje 

podjetij v času krize  
 Ureditev dokumentacije pravnih oseb SKEI v regiji 
 Priprava, obravnava ter sprejemanje poslovno finančnih poročil in programov  
 Načrtovanje in izvajanje izobraţevanja zaupnikov SKEI 
 Točke stalnice; »Informacija s sej organov in aktualne naloge SKEI«, »Aktivnosti in 

naloge v SP SKEI po podjetjih« ter »Informacija o gibanju članstva«. 
 
4. Ustanovili smo 4 nove SP SKEI; Podkrţinik, Blues-Turna, Fori in Vegrad Montal.  V dveh 

novo ustanovljenih SP imamo teţave, ker lastnik in uprava zavrača ustavno moţnost 
sindikalne organiziranosti. Zoper enega lastnika in upravo je bila podana kazenska 
ovadba, ki jo je toţilstvo zavrglo. V drugem podjetju smo zahtevali pregled izvajanja 
določil ZDR na delovni inšpekciji. Eno SP bomo verjetno izgubili, zaradi stečaja. Lahko pa z 
veseljem ugotavljamo, da smo uspešni v podjetju, kjer je bil pred desetletjem začetek 
zavračanja sindikalne organiziranosti. 

 
5. V tem mandatu smo beleţili kar nekaj odstopov funkcionarjev SKEI. Odstopili so  

predsednik  Konference PS SKEI Gorenje, predsednik SP SKEI B/S/H Nazarje, 
predsednica SP SKEI Turna, predsednik SP SKEI Gorenje GA, v podjetju Podkriţnik pa 
kar cel IO SP SKEI.  
To je kar veliko število funkcionarjev. Komentirati posamezne odstope je nekorektno. Ta 
dejanja terjajo resen pomislek ali je potrebno ukrepati in na kakšen način.    
 

6. V letu 2010 je SKEI praznoval 20. letnico ustanovitve. Slovesnost je bila izvedena v 
Velenju, kjer je bil sindikat SKEI ustanovljen in kjer je bilo tudi praznovanje 10. letnice. Na 
vse omenjen dogodke smo ponosni in upamo, da bomo lahko gostitelju tudi naslednjih 
slovesnosti.  

 
7. Na področju pridobivanja novega članstva lahko trdimo, da smo naredili velik korak naprej. 

Uvedli smo mesečno in letno statistiko spremljanja vstopov in izstopov. V zadnjih treh 
letih natančno vemo kdo se je upokojil, kdo je zamenjal zaposlitev in kdo je izstopil iz drugih 
razlogov. V okviru projekta SKEI, smo izpeljali izobraţevanje na to temo in  zaupniki SKEI so 
prejeli predstavitveno mapo z USB ključem. 
Število članov SKEI v regiji je v rahlem upadu. V zadnjih treh letih beleţimo 334 članov 
manj, pri čemur je bilo kar 380 upokojitev oziroma čakanja na zavodu za zaposlovanje.  
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8. Pozitivno lahko ocenimo področje nudenja pomoči SP SKEI po podjetjih. Za 
novoustanovljena podjetja, na ReO vodimo finančno poslovanje, nudimo tudi administrativne 
pomoči pri pisanju zapisnikov in dopisov, pomoč pri sklicu in vodenju sej ter v pogajanjih z 
upravami in v komuniciranju z zunanjimi institucijami… 

 
 

SISTEM VARSTVA PRAVIC IN SODNEGA VARSTVA 
1. Spremljanje izvajanja vseh treh KPD, katere podpisnik je  SKEI je bila aktivnost, ki je bila 

obravnavana vsakokrat, ko so bila pogajanja in tudi za realizacijo veljavnosti doseţenega v 
je teklo pogajanje. Vsako leto je bil sprejet nov tarifni del (TD) KP za kovinske materiale in 
livarne, pri ostalih dveh smo vsako leto dobili »Dodatek«. Tako imamo danes 6 oziroma 4 
dodatke h KPD, sklep o razširjeni veljavnosti KPD ter razlago 51. in 72. člena KPD za 
elektroindustrijo.  

 
2. V tem mandatu so bile sklenjene dve nove Podjetniške kolektivne pogodbe (PKP), v 

podjetjih KLS Ljubno ob Savinji in  D.B.S.S. 
V načrtu je bila še sklenitev PKP v podjetju Turna, ki je bila zavestno prestavljena za čas, 
ko bodo ugodnejši  pogoji gospodarskega in finančnega poslovanja. 
 

3. Ta mandat je doţivel določene spremembe tudi ZDR (v letu 2007 na novo opredeljen čas 
odpovednega roka, moţnost sorazmernega izplačilu regresa za letni dopust, sprememba 
definicije delovno mesto….).  

 
4. Opozarjali smo na določila omenjenega zakona in kot nespoštovanje določil tega zakona, 

posledično podali kazensko ovadbo zoper eno podjetje (Podkriţnik), za podjetje Fori pa smo 
zahtevali pregled izvajanja določil ZDR in KPD na delovnem inšpektoratu. 

 
5. Zagotavljanje pravnega svetovanja in zastopanje v delovno pravnih sporih smo v tem 

mandatu zagotavljali preko odvetnika v OO ZSSS Velenje in kasneje v novi teritorialni 
organiziranosti v Šaleško Savinjskimi sindikati (ŠSS) 

 
6. V zadnjih dveh letih smo na področju zakonodaje dobili kar nekaj novih zakonov in 

doţiveli popravke obstoječe zakonodaje. Novi so Zakon o minimalni plači (ZMinP)  Zakon 
o urejanju trga dela (ZUTD), Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Spremembe so doţiveli, ţe omenjeni Zakon 
o  delovnih razmerjih (ZDR), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(ZZZPB), Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP)… 
Trenutno sta najbolj aktualna zakona, ki sta bila sprejeta v decembru leta 2010, Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Zakon o malem delu (ZMD), ker se 
zbira podpora za razpis referenduma proti obema zakonoma. 

 
 

EKONONOMSKI IN SOCIALNI POLOŢAJ ČLANOV SKEI 
1. Politika plač skladno s KPD in PKP ter drugi prejemki (boţičnica, nadomestila za malico, 

prevozni stroški, solidarnostne pomoči…), je bila naša stalnica in so temelj delovanja 
sindikata.  

 
2. Najbolj pozitivno je na področje plač v preteklem mandatu vplival ZMinP, sprejet v 

februarju leta 2010, ta je za več 120,00 € dvignil najniţje bruto plače. Sindikati smo v 
podpori za to izvedli protestni shod v novembru 2009, še pred tem se septembra 2009 zgodil 
»delavski upor zaposlenih v Gorenju«, ki je prav tako vplival na višino minimalne plače. 
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Slabost omenjenega zakona je uravnilovka, ker imamo v višini minimalne plače po KP 
razvrščene zaposlene od I. do IV. TR. Običajno pospremimo to stanje s stavkom; Eni to 
plačo dobijo z zakonom, medtem, ko si jo drugi prigarajo z daljšo delovno dobo, 
dodatki za teţke pogoje in izmensko delo ter s pridnostjo.  
Velja zapisati, da je sindikat SKEI  tudi s pogajanji  o TD KPD uspešen. Od junija 2006, ko 
je začel teči mandat po V. kongresu SKEI do danes, ko se izteka, je bila izpogajana za 
110,00 € višja osnovna plača za I. TR in za 150,00 € višji regres za letni dopust. Naš cilj 
še vedno mora ostati, da zaposlen delavec v naših dejavnostih za I. TR prejme plačo kot je 
višina minimalne bruto plače (komentar B. Amona).  
 

3. Specifika prejemkov je izplačilo tako imenovane boţičnice, ki je ţe nekaj odvisna od volje 
in pripravljenosti lastnikov in uprav. To izplačilo običajno nima statusa plače, zato so tudi 
načini izplačala zelo različni. V sindikatih vsako leto pozovemo uprave in lastnike, da 
nagradijo zaposlene ob koncu leta za uspešno poslovanje in s tem pokaţejo, kako in koliko 
so zaposleni pomembni za poslovanje in ustvarjanje dobička.   
Še vedno nimamo v vseh podjetjih urejenega dogovora o izplačilih solidarne pomoči iz 
naslova daljše bolniške nad tri mesece. 
Enako je tudi z dodatnim prostovoljnim zavarovanjem za pokojnino tako imenovani drugi 
pokojninski steber, kjer ni uveljavljen v vseh podjetjih.  

 
4. Slabo urejeno in nestimulativno je področje udeleţbe zaposlenih pri dobičku. Morda bi 

to lahko v poročilu razvrstili tudi na področje zakonodaje. Imamo veljaven zakon iz leta 2008, 
ki je neţivljenjski. To je razvidno tudi iz tega, da je  v Sloveniji ta hip le nekaj podjetij, ki je 
pristopilo k izvajanju zakona. 
V letu 2010 je bil narejen poskus, sprejetja novega zakona. Poznana je usoda tega 
zakona, ko je bil z vetom Drţavnega sveta vrnjen nazaj v ponovno odločitev DZ in tam 
doţivel neslavni konec. Razlog je bil banalen, lastniki bi morali del ustvarjenega dobička 
obvezno razdeliti z zaposlenimi.  
 

5. Med to področje sodi tudi izvajanje solidarnostnih pomoči v ReO SKEI Velenje. To 
področje v obsegu financiranja predstavlja v lanskem letu 3,5 % stroškov poslovanja, kar 
ni zanemarljivo. Največ na tem področju namenijo v sistemu Gorenja, kjer je tudi najbolj 
urejen način zagotavljanja stavkovno solidarnega sklada, ki bo moral biti zagotovljen na 
vsakem posameznem nivoju naše organiziranosti SKEI. 

 
6. Spremljanje in obravnava izvajanja kolektivno nezgodnega zavarovanja pri 

zavarovalnici AdriaticSlovenica  je vsako leto predmet obravnave na IO ReO SKEI 
Velenje. Letos teče ţe 12 leto sklenitve zavarovanja, ki članu SKEI prinaša dodatno 
ugodnost. V tem mandatu je to ugodnost uveljavilo 247 članov SKEI oziroma 
upravičencev. Ţal moramo zapisati, da smo v tem mandatu izgubili 26 članov SKEI, ki so 
umrli. Na programsko volilni seji bi z eno minutnim molkom počastili njihov spomin.  

 

 
KADROVSKA POLITIKA IZOBRAŢEVANJE IN INFORMIRANJE 
1. Napredovanje sindikalnih zaupnikov za prevzemanje novih nalog v SKEI je  bila zapisana  

točka v programu našega dela. Lahko zapišemo, da smo to izvajali tudi v praksi. Marsikje 
imamo perspektivna mlada vodstva SP SKEI po podjetjih. Naši zaupniki so tudi zaupanja 
vredni in spoštovani člani v organih SKEI Slovenije.  

 
2. V SKEI Slovenije smo imeli v tem mandatu člana statutarne komisije in članico NO. 5 

članov Republiškega odbora (RO) in predstavnike v 7 komisijah. Imeli smo  tri 
predsedujoče v komisijah za kadre, kulturo in šport ter v komisiji za delo z mladimi.  
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V tem mandatu je naša zaupnica Vera Blagovič prejela Roţo mogoto, ki jo podeljuje 
ZSSS. Ivan Sotošek pa je prejel plaketo ZSSS. 
 

3. Veliko dela je bilo opravljenega na področju delovanja Svetov delavcev (SD). V podjetjih kjer 
so izvoljeni SD so v njih večinsko zastopani člani iz liste SKEI. To v praksi pomeni  dobro 
medsebojno sodelovanje sindikata in SD pri uveljavljanju in izvajanju Zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju. 

 
4. Izobraţevanju lastnih kadrov smo posvečali veliko pozornosti. V okviru ReO SKEI smo 

izpeljali štiri dvodnevne seminarje in dva enodnevnega. Na teh seminarjih je bilo okoli 300 
zaupnikov SKEI, ki so skupaj bili deleţni 18.300 šolskih ur predavanj ali 61 ur na 
posameznika.  
Vse navedeno kliče po ureditvi in priznanju sindikalnega izobraţevanja za nacionalno 
priznan učni sistem v Sloveniji. 
  

5. SKEI svoj informacijski sistem med članstvom in organizacijo vzpostavlja na zaupnikih. 
Če so ti dovolj aktivni je dovolj tudi informacij, v nasprotnem članstvo ne ve kaj se dogaja v 
sindikatu. Kot orodja za izvajanje tega smo se lahko posluţevali spletne strani SKEI, 
SKEI Info in lastna interna glasila poročil o delu regij na spletu, rednih seja IO, Reo in 
sejah organov SKEI, na dodatnih gradivih, ki so jih pripravljali zaposleni na SKEI 
Slovenije. Posluţevali smo se tudi informacij in aktivnosti, ki so bile vodene s strani 
ZSSS in lokalnih oblik sindikalne organiziranosti (OO ZSSS in Šaleško Savinskih 
sindikatov- ŠSS, Velenje). 
Za obveščanje javnosti smo se posluţevali tudi sklicev novinarskih konferenc. V tem 
mandatu so bile sklicane 4 (štiri). Z obiskanostjo smo zadovoljni, prav tako s poročanji iz teh 
konferenc in tudi v bodoče velja nadaljevati s sklici novinarskih konferenc. 
Izdali smo tudi elektronsko vizitko, na kateri so podatki o naših SP po podjetjih in 
konferenci PS SKEI Gorenje s predstavitvenim filmom. 

 
6. V plan dela tega mandata smo zapisali tudi ureditev spletne strani ReO SKEI Velenje, ki je 

še nismo realizirali. Pri obravnavali teme smo iskali prednosti in slabosti, ki jih taka ureditev 
prinese. Zaenkrat je bila sprejeta odločitev, da se bomo posluţevali spletne strani SKEI 
Slovenije, kjer imamo moţnost objavljati svoja poročila, dokumente in druge 
aktualnosti. 
V teh dneh smo na zavihku - linku ReO SKEI Velenje dodali še link SKEI Gorenje, kjer je 
objavljena prva številka Info SKEI Gorenje.   

 
 

KULTURA ŠPORT IN TURIZEM 
1. Bili smo udeleţenci vseh športnih prireditev, ki jih je organiziral SKEI Slovenije oziroma 

komisija za kulturo in šport. V teh letih smo dosegli odlične rezultate.  
V smučanju vsako leto nastopimo z najštevilčnejše ekipo. To se nam obrestuje tudi v 
skupni razvrstitvi. Trikrat smo dosegli prvo mesto in enkrat drugo. Tudi v letnih igrah 
nam gre dobro, lani smo dosegli zmago v Zasavju, dvakrat smo bili drugi in enkrat je bila 
naša uvrstitev skromnejša, kjer smo dosegli 7. mesto. Pohvalimo se lahko tudi z odličnimi 
uvrstitvami naših ribičev. Od treh do sedaj organiziranih prvenstvih so kar dvakrat 
posegli po najţlahtnejšem  odličju.  
Zapisati je potrebno da je bila ReO v letu 2007 tudi organizatorji letnih iger.  
 

2. Na kulturnem področju naše delo ne steče. Ţe nekaj let se trudimo, da bi članom 
omogočili cenejše obiskovanje kulturnih in zabavnih prireditev v našem okolju. 



 6 

Pred leti smo za naše zaupnice SKEI, ob dnevu ţena 8, marcu priskrbeli  vstopnice za 
ogled gledališke predstave v Kulturnem domu v Velenju. Zdaj tudi te prireditve ni več, 
oziroma jo organizatorji ne ponujajo več v takšni obliki.   
 

3. Posredovanje organizirane ponudbe letovanj za člane SKEI izvajajo v Gorenju, kjer imajo na 
voljo počitniške prikolice ob morju in apartmaje v toplicah. Eno počitniško prikolico imajo tudi 
v SP Esotech. 
Zato velja spomniti, da je nekaj te ponudbe objavljeno tudi na spletu SKEI. 

 
4. Posredovanja in izmenjava informacij o izletih in ekskurzijah je najbolj pogosta v podjetjih in 

programih znotraj Gorenja. Vsako leto pripravijo, kar nekaj zanimivih in prijetnih izletov. 
Izlete pa v zadnjem obdobju organizirajo tudi v SP B/S/H in Turni.. 

 
 

DRUGE AKTIVNOSTI 
1. /15. in 16. september 2009, bo kot opomin ostal v našem spominu »DELAVSKI UPOR« v 

Gorenju. Zapisan naj bo z velikimi črkami, kako ne smemo dovoliti zniţanja plač in 
sprejemati odločitve in odgovornosti za napake drugih. 

 
2. Ţe drugo leto zapored smo organizirali sejo Reo izven domačega okolja. Najprej v 

Pomurju in lani na Dolenjskem. Ob tej priliki naveţemo stik  z zaupniki SKEI te regije in 
spoznavamo kulturne zanimivosti in kulinarične posebnosti.  

 
3. ReO SKEI Velenje je bila dvakrat gostitelj članov IO SKEI Slovenije, kjer je bila izvedena 

redna seja. Enkrat v podjetju B/S/H Nazarje in enkrat v Gorenju. 
 
4. Aktiv SKEI mladi iz naše regije, je bil prisoten v vseh aktivnostih, ki jih je organizirala 

komisija za delo z mladimi pri SKEI Sloveniji. Bili so na taboru v Nemčiji, na seminarjih in 
taborjenju v Ribnem pri Bledu in Omišlju. Bili so na srečanju mladih Evrope na Kopah. 
Sodelovali na vseh protestnih shodih in izvajali tudi aktivnosti v domačem okolju. 
Tradicionalno se ob začetku šolskega leta predstavijo na stojnici skupaj z ostalimi 
mladinskimi organizacijami in podmladki v Velenju. Dvakrat so gostili mlade iz Nemčije, jim 
predstavili  svoje aktivnosti in skupaj obiskali podjetje B/S/H Nazarje. 
Obiskovali so tudi prireditev Gradovi kralja Matjaţa v Črni na Koroškem, kjer so ustvarjali 
umetnine iz snega. 
 

5. Premoremo tudi nekaj članov upokojencev, ki jih ţelimo organizirati v aktiv 
upokojencev. Bili  so aktivni udeleţenci protestnih shodov, povabili smo jih na morje in ob 
zaključku leta jih povabimo na srečanje z zaupniki SKEI.   
 

6. V okviru izvajanja skupno dogovorjenih nalog v okviru OO ZSSS Velenje se je zapletlo z 
načrtovano reorganizacijo OO ZSSS. V aktu o teritorialni organiziranosti ZSSS je bilo 
predvidena ukinitev OO ZSSS Velenje oziroma bi se naj zdruţili s Celjem in Koroško. 
Ker ni bilo posluha za naše argumente o ohranitvi samostojne OO, je ZSSS sprejela neko 
vmesno rešitev, da se OO ZSSS Velenje, ohrani do marca 2010. Ker po tem roku niso 
pojasnili, kakšno bo usoda tega območja, je Konferenca OO ZSSS Velenje konec aprila 
2010 sprejela sklep o preimenovanju in sprejela nova pravila o organiziranost.  
Sedaj se v ŠSS Velenje povezuje 8 sindikatov iz našega območja, od katerih je 7 članov 
sindikatov dejavnosti, ki so povezani v ZSSS in SPESS. Do sedaj ni prišlo do sklenitve 
dogovora in sodelovanja med ZSSS in novoustanovljeno obliko teritorialne povezanosti 
ŠSS. Očitno rešitve  o sodelovanju ŠSS in ZSSS, še ni  videti. 
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7. ReO SKEI Velenje vse bolj prevzema samostojnost pri akcijah na terenu. Tako smo se v 
januarju tega leta s študenti in sindikatom upokojencev na regiji, odločili za skupno 
akcijo zbiranja podpisov za izvedbo referenduma proti nepravični pokojninski 
zakonodaji in Zakonu o malem delu. Lahko rečem, da smo bili v tem delu uspešni.  
Smo pa za skupne aktivnosti dogovorjeni tudi v nadaljevanju, če bo do referenduma prišlo. 
  

8. Leta 2009 je na tradicionalnem praznovanju delavskega praznika ob 1. maju, na Graški 
gori, bila slavnostna govornica predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič.  

 
9. V tem mandatu so se naši varilci dvakrat udeleţili tekmovanja varilcev na Sejmu v 

Celju. SKEI je skupaj z Društvom za varilno tehniko Maribor in Celjskim sejmom organiziral 
tekmovanje, ki obsega teoretičen in praktičen del. Sodeč po uvrstitvah bi lahko zapisali, da 
imamo uspešne varilce.  
 

10. Mednarodno sodelovanje na regiji teče z IGM Bavarske. Omenjeno je bilo sodelovanje 
mladih. V dogovoru s SKEI Slovenije in PS SKEI Gorenje pa je bil v Gorenju na obisku 
predsednik IGM Bavarske W, Neugebauer. 
Druga sodelovanja pa so v okviru poslovnega sistema Gorenje, v tistih drţavah, kjer  ima 
Gorenje podjetja. Sindikat SKEI in SD so se srečevali s predstavniki zaposlenih na Češkem 
in Srbiji. 

 
     
 
 
 Sekretar: 
Branko Amon l.r. 


