
 

 

 

Evropska Zveza kovinarjev 

European Metalworkers' Federation  

Europäischer Metallgewerkschaftsbund 

Fédération Européenne des Métallurgistes 

  

 

Razpis nadomestnih volitev marec 2010 moja kor  Stran 1 od 2 

 
Ljubljana, 3. 2. 2010 

 
Predsednikom      
sindikalnih podružnic SKEI 

 
 

RAZPIS NADOMESTNIH VOLITEV  
V REGIJSKI ORGANIZACIJI  
SKEI LJUBLJANE IN OKOLICE 

 
 
 
Zadeva:  Evidentiranje in kandidiranje za nadomestne volitve članov 

Nadzornega odbora in Izvršnega odbora Regijske organizacije SKEI 
Ljubljane in okolice ter Republiškega odbora SKEI Slovenije 

 
 
Zaradi odhoda nekaterih članov iz funkcije članov izvršnega odbora in nadzornega odbora ReO 
SKEI Ljubljane in okolice ter republiškega odbora SKEI Slovenije se dne, 3. februarja 2010, 
pričnejo opravila oz. kandidacijski postopki članov za nadomestne volitve. Mesta bodo zasedli 
kandidati, ki bodo dobili več glasov.   
 
 
Obrazložitev: 
 
Izvršni odbor ReO SKEI Ljubljane in okolice je na svoji 32. redni seji, ki je bila 20. 1. 2010, 
sprejel objavo nadomestnih volitev, vendar se je realizacija iz objektivnih razlogov zavlekla. 
 
 
S 3. februarjem 2010 se tako pričnejo postopki evidentiranja in kandidiranja za: 
 

• 3 člane v nadzorni odbor ReO (Rado FINK – upokojitev, Anton DEŽAN – izgubil 
delovno mesto zaradi likvidacije podjetja, en član iz objekt., razlogov več ); 

• 3 člane v izvršni odbor ReO (Rajko PRIMC – upokojitev, Bogo FERDIN – ni več 
član sindikata, Andrej MIHELIČ – se upokoji v kratkem); 

• 2 predstavnika regije v republiški odbor SKEI Slovenije (Vlado HAJDINJAK – 
odstopil v decembru, Bogo FERDIN – od sredine 2009 ni več član sindikata). Zaenkrat 
je tako edini glas v republiškem odboru po funkciji predsednik naše regije Leon 
Dujmovič. Ker gre za najvišji organ SKEI med kongresoma, v naši regiji pa je pogosto 
slišati, da se naš vpliv premalo čuti v krovni organizaciji SKEI SLOVENIJE, sta ta dva 
kandidata še toliko pomembnejša! 



 
 
1. Rok za posredovanje predlogov s strani  sindikalnih podružnic 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 tako četrtek, 5. marec 2010. 
 
2. Na naslednji seji Izvršnega odbora REO, ki bo predvidoma 17. februarja 2010, bo 
potrebno imenovati volilno komisijo in določiti točen datum volitev, skladno s 30. členom 
Pravilnika o volitvah. Zaenkrat se za dan nadomestnih volitev določi sreda -  10. marec 
2010. 
 
3. Skladno z 32. členom Pravilnika, lahko kandidate za člane izvršnega in nadzornega 
odbora regijske organizacije, kakor tudi republiškega odbora SKEI Slovenije, predlaga vsaka 
sindikalna podružnica, aktiv zaupnikov ali najmanj 50 članov SKEI. Predlogu mora biti 
priložena izjava kandidata, da se s kandidaturo strinja.  
 
 
Zato vas prosim, da v času do 5. marca 2010 izvedete postopke evidentiranja za člane vseh 
organov. 
 
Prosim vas, da vaše sprejete odločitve v omenjenem roku posredujete na priloženih obrazcih na 
naslov: ReO SKEI Ljubljane in okolice, Dalmatinova ul. 4, 1000 Ljubljana. 
 
V primeru nejasnosti me lahko pokličete na telefonsko št.: 01/3000 913  oz. 031/359 662. 
 
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav. 
 
 
 

 
  

Zlatko Hernčič 
 

Sekretar Regijske organizacije SKEI 
Ljubljane in okolice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priloge: 
- Izjava za kandidaturo 
- Popisnica možnega kandidata 

 

 


