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OBRAZLOŽITEV SPREMEMB STATUTA SKEI
Statut je ustanovitveni in najvišji akt sindikata, s katerim morajo biti usklajeni vsi splošni in
posamični akti, zlasti pa celotno delovanje sindikata, njegovih organov, nosilcev funkcij in
članstva. Spremembe statuta morajo zasledovati interese članstva, krepitev akcijske moči
sindikata, moderno organiziranost in učinkovitost. Tokratne spremembe statuta ne pomenijo
bistvenih sprememb organiziranosti, ciljev in nalog sindikata in ne metod delovanja. V
pretežni meri gre za nomotehnične in redakcijske izboljšave besedila. V obrazložitvi
obravnavamo zgolj tiste, ki dejansko pomenijo vsebinsko in stvarno spremembo.
Predloge sta pripravila tako statutarna komisija kot delovno telo, imenovano s strani izvršnega
odbora, obravnavali pa organi SKEI. Kongresu so predloženi usklajeni predlogi sprememb. V
preambuli je poudarjeno zaupanje in demokratične metode, ki naj zagotavljajo enotnost in
daje moč za uveljavljanje interesov članstva.
Med prednostnimi pristojnostmi, nalogami in cilji je dodano sodelovanje z državnimi organi
in civilno družbo, spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in inovativnosti, sodelovanje v
humanitarnih akcijah, ozaveščanje, informiranje in preprečevanje trpinčenja na delovnem
mestu.
Organiziranost sindikata temelji na članstvu. Sindikalna podružnica mora z lastnimi pravili
določiti ne le svoje organizacijske enote – skupine, temveč tudi najvišji organ sindikalne
podružnice, ki je lahko bodisi zbor članstva ali skupščina.
Sindikalni zaupniki, predsedniki podružnic oziroma regijski funkcionarji morajo imeti jasne
pristojnosti in naloge ter zanje tudi odgovarjati. Statut določa obveznost sprejetja letnega
plana s strani izvršnega oziroma regijskega odbora. Ta mora biti seveda usklajen z akti in
politiko SKEI, spremljanju izvajanja s strani predsednikov in sekretarjev je namenjeno
poročanje višjim nivojem organiziranosti in poudarjena odgovornost tako sekretarjev kot
predsednikov na vseh nivojih organiziranosti.
Na novo je opredeljena oblika organiziranosti SKEI v smislu »konference regijskih
organizacij SKEI«; z namenom povezovanja, tvornejšega sodelovanja in racionalizacije dela
na regijskem nivoju. Kakor pri povezovanju sindikalnih podružnic in prenosu določenih
pristojnosti, funkcij in nalog na konferenco sindikalnih podružnic gre tudi v tem primeru za
prostovoljno organiziranost, katere cilj naj bi bil optimizacija dela vseh udeleženih.
Dejansko stanje povzema statutarna določba o vodenju republiškega odbora. Tega izmenično
vodijo podpredsedniki.
Opredeljene so tudi komisije, ki se po novem ustanavljajo za določen čas, glede na potrebe.
Na podlagi programa dela in poslovnika o delu organa bodo na posameznem nivoju
imenovana delovna telesa za tista področja, dejavnosti ali naloge, kjer je to potrebno.
Uveljavljanje odgovornosti ni samodejno. Odslej imamo tudi za funkcionarje, katerim
sindikat ni tudi delodajalec, to so predsedniki na vseh nivojih organiziranosti odgovornost
poudarjeno in jasno zapisano: odgovorni so za zakonitost poslovanja, zadržanje aktov, ki niso
v skladu z zakonom ali statutom ter za obveščanje nadzornih organov in višjih nivojev
organiziranosti. Poudarjena je tudi odškodninska odgovornost in zaveza standardu dobrega
gospodarjenja. Republiški odbor z aktom konkretizira odgovornost nosilcev funkcij.
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Prožna organiziranost terja tudi prilagodljivo ustanavljanje oblik organiziranosti z naravo
pravne osebnosti. Praviloma so vse oblike organiziranosti, razen sindikalnih skupin in
aktivov, tudi pravne osebe. Vsaka oblika organiziranosti s svojimi pravili določi, ali bo v
pravnem prometu nastopala kot pravna oseba.
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