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POROČILO O DELU IN DOGODKIH V JANUARJU IN FEBRUARJU 

2011 

 

Takoj po (pre)kratkih novoletnih praznikih, smo pozvali in aktivirali 

člane po naših podruţnicah, k oddaji podpisov za referendum, proti 

sprejeti, za sindikate nesprejemljivi zakonodaji, o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju in  o malem delu. Odziv naših članov je bil 

dober, seveda pa nas je zelo hitro ustavila ustavna presoja. 

 

Glede na volilno leto 2011 smo pričeli z aktivnostmi po podruţnicah, z 

organiziranjem programsko volilnih sej.Volitve po podruţnicah so bile 

izpeljana po rokovniku, razen v dveh, kjer je zaradi objektivnih teţav 

(revizije tujih lastnikov), prišlo do eno tedenskega zamika in bodo 

izpeljane v začetku marca. 

Priprave na volitve tečejo tudi v okviru Regijske organizacije, kjer 

planiramo izvedbo volitev v ReO in njene organe do 20. marca. 

 

Sicer pa je delo v začetku leta potekalo po ustaljenem ritmu, z delovnimi 

obiski po podruţnicah Iskraemeco, Kladivar, Domel, Niko, Indramat,  

Tokos, Tiko, Trifix, Tio Pnevmatika, Acroni, Konferenca ŠŢ-ŢJ, kjer 

smo poleg podrobnosti v zvezi z volitvami, obravnavali in reševali še 

druge probleme ,naših podruţnic in članov. 

 

Priprave so potekale tudi na 17. drţavno prvenstvo v veleslalomu in 

tekih, v Črni na Koroškem. Dobro sestavljena ekipa, (zasluge gredo 

našemu referentu za šport Lotrič Simonu), veleslalomistov in 

veleslalomistk,  ter tekačev in tekačic, je v veleslalomu zasedla 2. mesto, 

v tekih 1. mesto, kar je v skupnem seštevku prineslo skupno 1. mesto. To 

je bil tudi zastavljen cilj na prejšnjem prvenstvu. Še enkrat čestitke vsem 

nastopajočim. 

 

Udeleţili smo se  IO SKEI SLOVENIJE  v Velenju in RO  v Ljubljani. 
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Odzvali pa smo se tudi vabilu na skupščino konference lokacije SŢ-ŢJ in 

na občni zbor sindikalne podruţnice SKEI  Kladivar Ţiri. 
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