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TERMINSKI NAČRT 

za izvedbo VI. Kongresa SPESS, 

Velenje, 09.12.2022 

 

 Predsedstvo SPESS ( v sestavi Peter Bršek, Jože Borovnik in Andrej Vodušek) je na svoji seji,  v torek, 4. oktobra 

2022, sprejelo sklep o začetku postopkov za izvedbo VI. – Volilnega Kongresa SPESS.  
 

 Objava sklepa o razpisu začetka postopkov za izvedbo kongresa bo  opravljena v ponedeljek, 10. 

oktobra 2022, na običajen način objave novic pri sindikatu. 

 

Od tega dneva dalje Volilna komisija (v sestavi Borovnik Jožef, Dominković Jakov in Šumečnik Jože) 

predlaga 14-dnevno obdobje za evidentiranje kandidatov v celotnem sistemu sindikalnega združevanja v 

Skupini Premogovnik Velenje  in sicer za funkcije predsednika, podpredsednika in generalnega 

sekretarja SPESS ter člane Nadzornega odbora. 

Skupaj z evidentiranimi kandidati za navedene funkcije je potrebno v tajništvo sindikata priložiti tudi 

njihove lastnoročno podpisane izjave o strinjanju s kandidaturo. 

Rok za izvedbo teh nalog je do ponedeljka, 24. oktobra 2022 do 13. ure. 

 

 Volilna komisija se znova sestane na seji predvidoma v četrtek, 27. oktobra 2022, obravnava evidentirane 

kandidate v smislu kriterijev, zapisanih v 61. členu Statuta SPESS in kandidatom za predsednika SPESS 

naslovijo pobudo za pisno predstavitev njihovih programskih izhodišč za delo SPESS v prihodnjem 

obdobju. 

Rok za oddajo pisnih predstavitev programa za funkcijo predsednika SPESS je četrtek,  

10. november 2022, do 15. ure. 

 

 V četrtek, 17. novembra 2017, tajništvo sindikata odpošlje vabilo za VI. - Volilni Kongres SPESS, skupaj 

s poročilom o delu predsednika SPESS in predstavitev programa kandidatov za novega predsednika 

SPESS. 

 

Predsedstvo SPESS bo skladno z deloma razširjenim sestavom (upoštevaje 24. člen Statuta SPESS) 

povabilo na kongres člane Konference SPESS in člane Zbora sindikalnih zaupnikov skupine Premogovnik 

Velenje.   

 

(Konferenco SPESS (28. člen Statuta) sestavljajo predsednik, podpredsednik, generalni sekretar SPESS, 

člani predsedstva SPESS, člani Nadzornega odbora SPESS. 

Zbor sindikalnih zaupnikov, katerega sestavljajo vsi zaupniki Sindikata SPESS PV. 

VI. Kongres SPESS bo predvidoma v petek, 09. decembra 2022, ob 12.30 v Zeleni dvorani 

Premogovnika Velenje. Poleg navedenih udeležencev bomo na kongres vabili predsednico Konfederacije 

KNSS - Neodvisnost Evelin Vesenjak . 
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