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SINDIKAT GORENJE TIKI, D.O.O. LJUBLJANA,    
Datum 29. januar 2010 
 

Objava NADOMESTNIH VOLITEV  
v sindikalni podružnici Gorenje TIKI 

 
Volitve bodo 15. marca 2010 ob 13. uri v prostorih podjetja 

(Volitve bodo potekale do 15 ure, za omogočanje glasovanja članov v obeh delovnih izmenah) 

O tem je seveda potrebno obvestiti vodstvo podjetja in pridobiti soglasje v skladu s Kolektivno pogodbo in 

pogojih za delo sindikata! 

 

 
1. Iniciativni odbor skladno s statutom SKEI in Pravili sindikalne podružnice objavlja razpis 

nadomestnih volitev v sindikalni podružnici SKEI Gorenje TIKI in s tem tudi vseh morebitnih 
dodatnih kandidacijskih postopkov! Obstaja seveda možnost, da se volitve razširi z dodatnim 
dnevnim redom Letnega članskega sestanka in obravnave poročila aktualnega vodstva 
podružnice za prejšnje obdobje! 

 
OBRAZLOŽITEV: 
 

Iniciativni odbor s prisotnimi člani sindikata; Irena Zupan, Radmila Mikloša, Mihael Rihar, Gregor 
Krajnčič, Aleksander Virant, Senada Crnkić in sekretar ReO SKEI Ljubljane in okolice Zlatko Hernčič,  
je na svojem 2. sestanku dne 25. januarja 2010 sprejel sklep o izvedbi nadomestnih volitev v sindikalni 
podružnici zaradi odstopa vodstva (V dopisu s strani predsednika Vlada Obrovnika z dne 8.12.2009 piše, da je  

Izvršni odbor SKEI Gorenje Tiki enoglasno sprejel sklep o PREDČASNEM ODSTOPU z veljavnostjo 9.01.2010.) 

S tem dejstvom je V.O. po elektronski poti seznanil tudi Regijsko organizacijo SKEI Ljubljane in 
okolice! Iniciativni odbor je na svoji 1. seji 2. decembra 2009 seznanil sekretarja ReO SKEI Zlatka 
Hernčiča, ki je bil temu neformalnemu odboru skladno s demokratično sprejetimi načeli sindikata dolžan 
nuditi vso strokovno pomoč. Na podlagi zadostnega števila zbranih podpisov, ki so bili predani 
sekretarju regijske organizacije, so člani seznanili samo organizacijo SKEI z namero, da se v podružnici 
prične s potrebnimi aktivnostmi za zamenjavo vodstva podružnice. Le to vsaj po njihovem mnenju ne 
sledi v pričakovani meri interesom članstva, kar se je pokazalo ob »neorganiziranju« splošne opozorilne 
STAVKE SKEI Slovenije dne 13. novembra 2009. Krovna organizacija je takrat z vednostjo vseh 
podružnic in njihovih vodstev sprejela sklep o stavku, ki izključuje možnost odločanja o »Za« oziroma 
»Proti« realizaciji stavke. Še bolj je »ne« sodelovanje vodstva, oziroma organiziranje le dve urne stavke 
»zbodlo« članstvo, ker so mediji in tudi člani poročali o celodnevni 16 urni stavki celo iz matičnega 
Gorenja Velenje! Drugim razlogom za nezadovoljstvo v zvezi s previsokimi normami v posameznih 
delih procesa, se po mnenju podpisnikov peticije sindikat podjetja  ni posvetil v zadostni meri. 

ZA OGLASNO DESKO – verzija 2, 29.01.2010 
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2. Iniciativni odbor je med svojim delovanjem v decembru že pozval članice in člane sindikata 

SKEI, da se prijavijo h kandidaturi. Voli se namreč celotno vodstvo podružnice SKEI v Gorenju 
Tiki na novo. Odbor zato ponovno poziva vse člane, da predlagajo dodatne kandidate za 
kandidiranje za nadomestne volitve članov Izvršnega odbora in Nadzornega odbora sindikalne 
podružnice Gorenje TIKI, ki je pomemben del Regijske organizacije SKEI Ljubljane in okolice 
in s tem SKEI Slovenije. S 27. januarjem 2010 se tako pričnejo postopki evidentiranja in 
kandidiranja za: 

 
· Predsednika podružnice     1 izvoljen kandidat (predlaganih lahko več) 

· 5 članski izvršni odbor podružnice (+preds.) 5 izvoljenih kandidatov (predlaganih lahko več) 

· Nadzorni odbor podružnice   3 izvoljeni (predlaganih lahko več) 

· Namestnik predsednika podružnice se izmed članov IO potrdi na 1. konstitutivni seji odbora, prav tako odbor 

določi blagajnika podružnice, ki je po funkciji nevoljeni član izvršnega odbora in nima statusa sindikalnega 

zaupnika. 

Skladno s Pravilnikom o volitvah SKEI Slovenije mora iniciativni odbor skupaj z volilno komisijo, 
usmerjati in voditi postopek evidentiranja, ter je dolžan seznaniti članstvo v sindikalni podružnici z  
imeni evidentiranih  kandidatov za člane in nosilce funkcij, kot tudi regijsko organizacijo SKEI, najmanj 
en teden pred dnevom volitev na oglasnih deskah. Konstitutivno sejo po volitvah skliče predsednik 
volilne komisije, ki še prej takoj po volitvah predstavi rezultat volitev na oglasnih deskah podjetja! 
 
Seznam predlaganih kandidatov je v nadaljevanju. Vsi prijavljeni oziroma na novo predlagani kandidati 
morajo volilni komisiji predati popolna obrazca »IZJAVA« oz. pristanek za kandidaturo in obrazec 
»Popisnica - evidenčni list« z osebnimi podatki, ki ga dobijo pri  članih komisije.   
Zaradi kolektivnega odstopa članov IO s funkcije članov izvršnega odbora ter neznanega statusa 
članstva v nadzornem odboru, se torej z dnem objave na oglasnih deskah podjetja (27. januar 2010), 
pričnejo opravila oz. kandidacijski postopki članov za nadomestne volitve. Da se volitve ob morebitni 
novi spremembi ne bi ponavljale prepogosto, se predlaga, da bi volili najmanj 2 nadomestna člana za 
izvršni odbor ter najmanj 2 nadomestna člana za nadzorni odbor. Izpraznjena mesta v primeru 
prenehanja funkcije bodo zasedli kandidati, ki bodo dobili največ glasov.   
 
1. Rok za posredovanje predlogov je 30 dni od sprejema sklepa oziroma v našem primeru iz 
upravičenih razlogov podaljšan in teče od dneva objave volitev, kar je skladno s Pravilnikom o volitvah 
in imenovanjih v SKEI Slovenije. Zadnji dan za sprejemanje pisnih predlogov je torej petek,  
5. marec 2010.  
2. Iniciativni odbor je na svoji drugi seji 26. 01.2010 imenoval volilno komisijo in določil točen 
datum volitev, skladno s 30 členom Pravilnika o volitvah. Zaenkrat je določen dan nadomestnih volitev 
15. marec 2010. 
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Volilna komisija (dopolnjen seznam članov komisije 29.01.2010):  

 
Številka članske 

izkaznice 
Priimek in ime Telefon 

1 0001624 FERATOVIĆ ZIJAD  
2 0002172 PALAČKOVIČ VLADO  
3 0001652 FRECE BORUT  
4 0022121 HERNČIČ ZLATKO 031 359 662 

3. Izvoljeni so tisti kandidati, ki dobijo največje število glasov. Če dva kandidata dobita enako 
število glasov, je izvoljen tisti, ki je dalj časa član SKEI. Če sta tudi po tem dva kandidata enaka, je 
izvoljen tisti, ki je starejši. Predlogu mora biti priložena izjava kandidata, da se s kandidaturo strinja. 
V primeru nejasnosti se lahko obrnete na sekretarja regijske organizacije SKEI Ljubljane in okolice.  
Kontaktni podatki : Zlatko Hernčič stacionarni tel: 01/3000 913  oz. 031/359 662 ali po elektronski pošti 
zlatko.herncic@sindikat-zsss.si  
 

3. točka. Trenutni seznami kandidatov: POPRAVEK 29. jan. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glede na resno situacijo v podjetju pa  tudi širše, predlagam, da se na razpis za volitve odzovete z vso 
resnostjo. Še enkrat hvala za to, da ste še naprej v tako velikem številu zvesti člani naše organizacije! 
Hvala tudi ostalim zaposlenim v podjetju Gorenje Tiki d.o.o., ki boste morda kdaj v prihodnosti spoznali 
priložnosti in prednosti članstva v sindikatu kovinske in elektroindustrije Slovenije! 
 
Hvala vam za dosedanje zaupanje in sodelovanje in lep pozdrav! 

Zlatko Hernčič l.r. 
 

Sekretar Regijske organizacije SKEI 
Ljubljane in okolice 

 

 

 


