Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije

SKEI Slovenije
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Poslovnega sistema Gorenje

Republiški odbor Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije je na svoji 2. redni seji
dne, 14.12.2016 sprejel

PRAVILNIK
O PODELJEVANJU ODLIČJA SINDIKATA KOVINSKE
IN ELEKTRO INDUSTRIJE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Republiški odbor SKEI Slovenije podeljuje odličje SKEI Slovenije za posebne dosežke pri
uveljavljanju, razvoju in krepitvi vloge SKEI Slovenije.
2. člen
Odličje se podeljuje sindikalnim podružnicam in drugim organizacijam na višjem nivoju
sindikalne organiziranosti ali njihovim predstavnikom in posameznim članom SKEI.
3. člen
Odličje in priznanje podeljuje Republiški odbor SKEI na predlog IO SKEI.

II. ODLIČJE
4. člen
Odličje predstavlja simboličen kipec livarja, ki se vedno podeli v enaki obliki, označen z
napisom prejemnika odličja.
5. člen
Odličju je priložena listina. Listina o podelitvi odličja vsebuje ime in priimek prejemnika in
datum podelitve ter lastnoročni podpis predsednika SKEI Slovenije. Na listini je odtisnjen
znak (logotip) SKEI Slovenije, v sredini listine pa je (v barvi) odtisnjena podoba odličja.
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6. člen
Odličje se podeljuje ob posebnih priložnostih, ki jih določi izvršni odbor SKEI.
Odličje podeljuje predsednik SKEI Slovenije ali druga oseba, ki jo določi RO SKEI Slovenije.
7. člen
Letno se lahko podeli največ 5 odličij.
Ne glede na prejšnje določilo se v izjemnih, posebej utemeljenih primerih, kot so izredne
aktivnosti in manifestacije, RO SKEI lahko odloči za večje število, vendar ne več od 10
odličij.

III. KRITERIJI ZA PODELJEVANJE
8. člen
Odličja se podeljujejo za posebne dosežke predvsem na naslednjih področjih delovanja:
- uspešno in učinkovito delo med članstvom,
- večletno kreativno delo v organih SKEI pri varovanju in izboljšanju ekonomskega,
in socialnega položaja članov,
- pomemben prispevek pri razvoju in krepitvi samostojnosti ter učinkovitosti sindikata na
posameznem nivoju sindikalne organiziranosti,
- popularizacija in razvoj dejavnosti SKEI Slovenije,
- uspešno delovanje na področju med sindikalnega sodelovanja,
- aktivno delovanje pri razvoju in učinkovitem delovanju varnosti in zdravja pri delu v
delovnem okolju.

IV. POSTOPEK IN NAČIN PODELJEVANJA
9. člen
IO SKEI vsako leto objavi razpis za podelitev odličij.
Razpis mora vsebovati upravičene predlagatelje iz 10. člena, kriterije za podeljevanje iz 8.
člena in rok za predlaganje kandidatov.
10. člen
Predloge za podelitev odličij lahko dajejo sindikalne podružnice, regijske organizacije SKEI,
druge interesne oblike sindikalne organiziranosti in organi SKEI Slovenije.
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ReO SKEI opravijo izbor kandidatov izmed predlogov iz vrst posameznih članov SKEI in
sindikalnih podružnic po naslednjih kriterijih:
- do 3000 članov v regiji enega posameznika in največ eno sindikalno podružnico,
- nad 3000 članov v regiji največ dva posameznika in največ eno sindikalno podružnico.
11. člen
Predlogi za podelitev odličij se pošljejo SKEI v roku, ki ga le-ta določi v razpisu. Predlogi
morajo vsebovati pisno obrazložitev.
IO po obravnavi prispelih predlogov predlaga RO SKEI dobitnike odličij.
12. člen
Evidenco o podeljenih odličjih vodi SKEI Slovenije.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnik razlaga RO SKEI Slovenije.
14. člen
Pravilnik velja od dneva sprejema na RO SKEI Slovenije. S sprejemom tega pravilnika
preneha veljati stari, sprejet 18.4.2012.

Predsednica SKEI Slovenije
Lidija Jerkič, univ. dipl. prav.
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