
 

 

 
Ljubljana,  24.2.2011          

Sklep kongres6/SKEI/11 

 

 

Sklep o sklicu VI. kongresa SKEI 
 
Na podlagi 17. točke 32. člena statuta  SKEI in 35.čl. Pravilnika o postopku 
evidentiranja, kandidiranja in volitev nosilcev funkcij in organov na vseh ravneh 
organiziranosti SKEI je Republiški odbor na seji dne 24.2.2011 sprejel naslednji: 
 
S k l e p 
 
o sklicu VI. Kongresa SKEI 
 
1. VI. kongres SKEI bo 15.6.2011 v Ljubljani. 
 
2. Kongres v skladu s statutom sestavljajo novi in stari člani republiškega odbora, 

člani nadzornega odbora in statutarne komisije ter delegati sindikalnih podružnic 
in območnih organizacij oziroma regijskih organizacij glede na število članov na 
območju oziroma regiji. Članstvo se ugotavlja po podatkih REO in OO SKEI v 
oktobru 2010. Število vseh delegatov kongresa, ki jih volijo območne oziroma 
regijske organizacije se določi tako, da se na vsakih začetih 400 članov SKEI voli 
en delegat. Poleg delegatov izvoljenih po kriteriju števila članov so delegati še 
podpredsedniki regijskih oziroma območnih organizacij SKEI. Vsaka območna 
oziroma regijska organizacija ima najmanj enega delegata po tem ključu.  

 
Število delegatov iz sindikalnih podružnic in območij oziroma regij  po 
ključu je: 
 
- Ljubljana in okolica       6 
- Podravje      10   
- Celje         6      
- Pomurje         3     
- Gorenjska        7     
- Dolenjska in Bela krajina      6  
- Koroška         5      
- Ptuj         3      
- Posočje         4   
- Velenje       12   
- Zasavje         3   
- Posavje         2   
- Kraško-notranjska in obala     4  
- Idrija         3   
- Grosuplje        1     



 
3. Območne oziroma regijske organizacije izvolijo člane Republiškega odbora glede 

na število članov na območju oziroma regiji. Število članov na območju oziroma 
regiji  se ugotavlja na podlagi kombiniranega ključa, ki upošteva podatke o številu 
članstva (50 % vpliv) in podatke o plačani članarini v letu 2010 (50 % vpliv). 

     Območna oziroma regijska organizacija mora imeti najmanj enega člana v RO. Pri       
     skupnem številu članov se upošteva, da je en član območne oziroma regijske  
     organizacije član RO član po statutu, to je predsednik območne oziroma regijske  
     organizacije. 
     Glede na to je ključ za sestavo RO naslednji: 
- Ljubljana in okolica    2 (+1) 
- Podravje     2 (+1) 
- Celje      1 (+1)  
- Pomurje      1 (+1) 
- Gorenjska     2 (+1) 
- Dolenjska in Bela krajina   1 (+1) 
- Koroška      1 (+1) 
- Ptuj      0 (+1) 
- Posočje      1 (+1) 
- Velenje      3 (+1) 
- Zasavje      1 (+1) 
- Posavje      0 (+1) 
- Kraško-notranjska in obala  1 (+1) 
- Idrija      1 (+1) 
- Grosuplje     0 (+1) 

 
SKUPAJ:                                                  32 ČLANOV + 4 PO FUNKCIJI 
 
Člani RO na podlagi statuta so še predsednik SKEI in trije podpredsedniki SKEI 
Slovenije, ki jih voli kongres. 
 
4. Republiški odbor sprejema sklep o volitvah članov nadzornega odbora, statutarne 

komisije ter predsednika in podpredsednikov SKEI. 
 
Postopke evidentiranja in kandidiranja v organe, ki jih voli kongres ter za 
predsednika in podpredsednike SKEI izpeljejo območne in regijske organizacije 
SKEI. Predloge kandidatov morajo posredovati najkasneje v roku 30 dni po 
sprejemu sklepa o sklicu kongresa komisiji za kadrovska vprašanja, sindikalna 
priznanja in pritožbe.  

 
Predloge, ki bodo prispeli po vključno  28.3.2011 kadrovska komisija 
zavrne kot prepozne. 
 

                                                                                                Predsednica SKEI Slovenije 

                                                                                                  Lidija JERKIČ, univ. dipl. prav.                        

                                                                                                                                                        


