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Statutarna komisija ima v skladu s statutom SKEI naslednje naloge in pristojnosti: 

- razlaga določila statuta SKEI,  
- skrbi za usklajenost statutarno-izvedbenih aktov z določili statuta SKEI,  
- skrbi za usklajenost statuta SKEI z dokumenti drugih oblik sindikalne organiziranosti, s 

katerimi je SKEI povezan,  
- predlaga kongresu spremembe in dopolnitve statuta SKEI,  
- spremlja uresničevanje statutarnih določil,  
- poroča o svojem delu kongresu.  

 
V tem mandatu se je komisija sestala na 9. rednih sejah.  
 
Naloge, ki so bile opravljene: 

- izvolitev predsednice komisije in podpredsednice ter dogovorjen način dela komisije,  
- pregled na kongresu sprejetega statuta pred tiskom,  
- pregled vseh splošnih aktov in uskladitev s statutom, 
- priprava čistopisa vseh pravilnikov SKEI, 
- izveden skupni delovni sestanek komisije za šport in SK, kjer se je nekoliko posodobil 

pravilnik športnih iger SKEI Slovenije, 
- v okviru usklajevanja oziroma izdelave čistopisov pravilnika o uporabi službenih vozil, 

stavkovnih pravil SKEI Slovenije in Pravilnika o financiranju in finančno–materialnem 
poslovanju SKEI Slovenije je bil predhodno z namenom razjasnitve dilem in priprave 
bolj jasnih zapisov dikcij opravljen posvet s predsednico SKEI, 

- priprava čistopisa Poslovnika o organiziranju in delovanju Republiškega odbora 
Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije, nadzornega odbora, statutarne 
komisije, izvršnega odbora in delovnih teles, ki je bil posredovan republiškemu 
odboru SKEI v sprejem,  

- pregled vseh vzorcev splošnih aktov za nižje ravni organiziranosti (vzorec pravil o 
organiziranju in delovanju sindikalnih podružnic, konference sindikalnih podružnic  
kapitalsko povezanih družb ter regijske organizacije) in uskladitev s statutom, 
priprava čistopisa le-teh, 

- razrešitev dveh članov statutarne komisije, 
- izveden postopek zamenjave članov komisije,  
- pregled zapisnikov organov in delovnih teles SKEI.  

 
Na komisijo so bila naslovljena naslednja vprašanja in predlogi: 

- Kakšen vpliv ima, npr. upokojitev ali prenehanje delovnega razmerja na članstvo v 
statutarni komisiji, nadzornem odboru ali republiškem odboru SKEI Slovenije? 

- Ali je v skladu s statutom statutarna komisija nosilec sprememb in dopolnitev? Če je 
tako, kakšna je potem vloga organov SKEI, npr. republiškega odbora, ki je najvišji 
organ med obema kongresoma? Ali lahko statutarna komisija kongresu predlaga 
spremembe statuta po lastni presoji ali je vezana na sklepe republiškega odbora 
SKEI? 

- Predlog spremembe statuta SKEI, in sicer, da bi bili sekretarji regijskih organizacije 
SKEI člani v nadzornih odborih sindikalnih podružnic. 

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/vzorec_pravil_konference_SP.doc
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Vsa vprašanja je komisija celovito obravnavala in podala razlago oziroma oblikovala ustrezne 
predloge.  
 
Komisija je na zadnji seji obravnavala predloge sprememb statuta, ki so bili posredovani s 
strani organov SKEI, sindikalnih podružnic in nekaterih sekretarjev regijskih organizacij ter na 
predlog predsednice SKEI sprejela sklep, da se vse prispele predloge posreduje v razpravo, 
obravnavo na pristojne organe. Predlagalo se je tudi, da se sprejme sklep, da se predlogi 
lahko obravnavajo in da se o njih odloča tudi po kongresu, ko bo položaj (covid) to dopuščal. 
 
 
 
 

Predsednica statutarne komisije:  
Danijela Stanič 

 


