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Na podlagi 76. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06 in 

47/13) sprejmejo člani Sindikata delavcev Rudarstva in Energetike Slovenije (SDRES) dne 20. 05. 2017 
naslednji 

STATUT 

I. TEMELJNA NAČELA 
 

1. člen 
 
1) Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SDRES) je samostojna, 

neodvisna, prostovoljna, nestrankarska, interesna organizacija, v katero se vključujejo delavci dejavnosti 
rudarstva, energetike in ostalih dejavnosti v Republiki Sloveniji ne glede na njihovo nacionalno, versko in 
politično pripadnost ali prepričanje. 
 

2) SDRES je ustanovljen zato, da bodo njegovi člani organizirano, v skladu s programom in s tem statutom 
uresničevali svoje interese, uveljavljali in varovali svoj pravni, ekonomsko socialni položaj ter pravice iz 
delovnega razmerja ali drugega razmerja v zvezi z delom. 

 
3) SDRES deluje po načelih samostojnega, neodvisnega, poštenega, odprtega, demokratičnega, vzajemnega 

in solidarnega delovanja. SDRES deluje samostojno in neodvisno na podlagi lastnega, skupno 
dogovorjenega statuta in programa. 

 
4) Posamezne interese in pravice, ki izhajajo iz članstva sindikata, sme član uveljavljati tudi posamično, 

vendar ne v nasprotju s tem statutom, predpisi in programskimi odločitvami SDRES. 
 
5) Zaradi večje socialne in materialne varnosti ter svobodnega delovanja lahko SDRES na osnovi interesov 

članstva sodeluje ali se povezuje z drugimi sindikati in institucijami ter sorodnimi organizacijami na 
državnem in mednarodnem nivoju. 

 
6) Za uresničevanje skupnih interesov in/ali ciljev se lahko SDRES poveže v zvezo sindikalnih združenj, 

skladno z nacionalno zakonodajo. 
 
7) Kot reprezentativni sindikat je SDRES upravičen predlagatelj postopkov pred Ustavnim sodiščem 

Republike Slovenije, in sicer je upravičen vložiti zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in 
splošnih aktov, če so ogrožene pravice članov, kot tudi ostale postopke za uveljavljanje pravnega varstva 
članov. 

 
8) SDRES je neodvisen od državnih organov, delodajalcev, političnih strank in tudi preostalih institucij. 

Njegovo delovanje je transparentno in javno za vse člane, izjemoma pa je lahko zaprto, v kolikor je to 
nujno za zagotavljanje interesov članov in sindikata ter tako odloči organ s sklepom. 

 
9) SDRES je pri svojem delovanju zavezan k spoštovanju pravic in interesov svojih članov, načelom 

demokratičnosti, zakonitosti, enakopravnosti, solidarnosti in vzajemnosti. SDRES in njegovi organi se 
zavezujejo vzdržati se vseh dejanj, ki pomenijo korupcijo, ter se zavezujejo delovati skladno z integriteto. 
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2.    člen 
 

Ime sindikata je: Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije 
Skrajšano ime je: SDRES 
 

3.    člen 
 

Sindikat SDRES si zlasti prizadeva za: 
 

- krepitev demokratičnosti ter enakopravnosti in enakih možnosti; 
- samostojno delovanje, neodvisno od delodajalcev in političnih strank; 
- spoštovanje pravic delavcev, izhajajočih iz ustave, mednarodnih pravnih aktov in pravnih 

predpisov; 
- spoštovanje dostojanstva delavcev, njihove osebnosti ter njihove pravice do poštenega plačila za 

delo; 
- izvajanje dejavnosti in ukrepov za preprečevanje mobinga in diskriminacije na delovne mestu; 
- varna in zdravju neškodljiva delovna mesta; 
- nova delovna mesta; 
- obveščenost vseh članov sindikata o njegovih dejavnostih; 
- družbeno in socialno enakost; 
- aktivno delovanje v družbi ter za organizirano sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje s 

pobudami in predlogi; 
- zastopati interese delavcev pri sklepanju kolektivnih pogodb; 
- sodelovanje v pogajanjih in pri odločanju o urejanju delovnih razmerij, vrednotenju dela in 

urejanju življenjskih pogojev zaposlenih; 
- zagotavljanje pravice delavcev do sodelovanja pri upravljanju na način in pod pogoji, ki jih določa 

zakon; 
- zagotavljanje sindikalne svobode v Republiki Sloveniji ter varstva pravic in svoboščin SDRES; 
- zagotavljanje varstva pravice do stavke; 
- svojim članom zagotoviti pravno pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic iz delovnega razmerja; 
- varovanje delovne in osebne nedotakljivosti članov sindikata pri izvajanju sindikalnih nalog in 

ciljev; 
- opravljanje druge dejavnosti skladno z namenom varovanja pravic in interesov članov sindikata. 

 
4.    člen 

 
Sindikat SDRES je pravna oseba z vsemi pravicami in obveznostmi. Kot poslovni subjekt se vpiše v Poslovni 
register Slovenije, ima svojo matično številko, davčno številko in lasten bančni račun. Sedež sindikata SDRES 
je Trg mladosti 6, Velenje, v primeru spremembe sedeža pa o tem odloči Svet SDRES, če slednjega ni pa 
Izvršilni odbor sindikalne podružnice SDRES (v nadaljevanju IO SP SDRES) s posebnim sklepom. Pečat je 
okrogle oblike z napisom »Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije«.  
 

II. ČLANSTVO 

5. člen 

Člani sindikata SDRES so lahko vsi delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali 

drugega civilnega pogodbenega razmerja v dejavnosti rudarstva in energetike ter drugih dejavnosti. Člani so 

lahko tudi nezaposleni. Član se včlani v sindikat prostovoljno. Vsi člani so vpisani v evidenco članstva ter 

uveljavljajo pravice in ugodnosti, ki jih omogočajo statut in pravilniki SDRES. 
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6. člen 

(oblike članstva) 
 

Oblike članstva v SDRES so:  
 
- redni član,  
- podporni član in 
- upokojeni član  

 
7. člen 

(redni član) 
 
Status rednega člana sindikata pridobi oseba iz 5. člena, ki, poleg omogočanja reprezentativnosti sindikatu, s 
članstvom financira sindikalne podporne službe in aktivnosti, ter je deležen vseh ugodnosti, ki jih omogočata 
statut in Pravilniki, in sicer: 
 
- voliti in je pod pogoji, ki jih določa ta statut, lahko voljen v vse organe SDRES; 
- sodelovati pri vseh dejavnostih sindikata, oblikovati ter podajati svoja stališča in predloge, vse v duhu 

zagotavljanja demokratičnosti pri razvoju sindikalnih dejavnosti, oblikovanju sindikalnih stališč in 
odločitev; 

- neposredno uveljavljati sindikalna stališča in zahteve v svojem delovnem okolju; 
- aktivno izvajati demokratično sprejete odločitve sindikata, vključno z demokratično sprejetimi 

odločitvami o načinu sindikalnega boja, vključno s stavko; 
- do brezplačne pravne pomoči in pravnega svetovanja s področja delovnega prava in prava socialne 

varnosti, skladno z vnaprej določenimi pravili in pogoji o dodeljevanju finančnih sredstev, še zlasti pa 
v primeru, če bi bil zaradi sindikalnega delovanja njegov položaj ogrožen oz. bi bil deležen 
šikaniranja, ogrožanja delovnega razmerja ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi, in v drugih podobnih 
primerih; 

- pravico do finančnih pomoči v skladu s Pravilniki; 
- uveljavljati  druge pravice in ugodnosti, ki jih zagotavlja SDRES, 

 
ter dolžnosti: 
 
- redno plačevati članarino; 
- skrbeti za ugled SDRES, se vzdržati dejanj, ki povzročajo ali bi utegnili povzročiti škodo za  SDRES in 

njegov ugled; 
- ravnati v skladu z vrednotami in pravili SDRES, delovati zakonito, se vzdržati dejanj, ki pomenijo 

korupcijo, ter ohranjati integriteto, vse z namenom uveljavljanja pravic in interesov članov SDRES. 
 

8. člen 
(podporni član) 

 
1) Status podpornega člana pridobi oseba iz 5. člena, ki podpira sindikalne aktivnosti in s članstvom 

financira le podporne službe sindikata predvsem pa omogoča reprezentativnost sindikata za doseganje 
njegovih zastavljenih ciljev, ter ne potrebuje drugih pravic (npr. pravna pomoč, solidarnostna pomoč, 
itn..), ki jih omogočajo statut in pravilniki rednim članom sindikata. Podporni člani lahko sodelujejo pri 
vseh ostalih aktivnostih SDRES, nimajo pa glasovne pravice in ne morejo biti izvoljeni v organe SDRES, 
razen če ta Statut ali Pravilniki določajo drugače.  
 

2) Obseg pravic (npr. pravna pomoč, solidarnostna pomoč, itn..) in dolžnosti podpornih članov se določijo s 
Pravilnikom, ki ga sprejme Svet SDRES, če slednjega ni pa Izvršilni odbor sindikalne podružnice.  
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9. člen 
(upokojeni član) 

 
1) Status upokojenega člana pridobi redni ali podporni član z upokojitvijo ali upokojen delavec iz 5. člena. 

Upokojeni člani lahko sodelujejo pri vseh ostalih aktivnostih SDRES, nimajo pa glasovne pravice in ne 
morejo biti izvoljeni v organe SDRES, razen če ta Statut ali Pravilniki določajo drugače.  

2) Obseg pravic (npr. pravna pomoč, solidarnostna pomoč, itn..) in dolžnosti upokojenih članov se določijo s 
Pravilnikom, ki ga sprejme Svet SDRES, če slednjega ni pa Izvršilni odbor sindikalne podružnice. 

 
 

10. člen 
(prenehanje članstva) 

 
1) Članstvo v SDRES je prostovoljno in lahko preneha na naslednje načine: 

 
- prostovoljno, na podlagi podpisane odstopne izjave; 
- z izključitvijo člana zaradi neplačila članarine v zaporednih 3 mesecih;  
- z izključitvijo zaradi kršitve obveznosti, izhajajočih iz tega statuta in drugih pravilnikov SDRES, zlasti 

pa zaradi delovanja v nasprotju s tem statutom, interesi, sklepi, usmeritvami in vrednotami, ki jih 
zastopa SDRES, zaradi povzročitve škode ugledu SDRES, oviranja drugih članov pri izvajanju 
organiziranih aktivnosti SDRES pri zastopanju pravic in interesov članov. 
 

2) O izključitvi člana SDRES iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena odloča disciplinska komisija 
sindikata in sicer na predlog člana sindikata. Člana, ki ni plačal članarine v zaporednih treh mesecih, 
mora Izvršilni odbor sindikalne podružnice v roku 15 dni od zapadlosti zadnje neplačane članarine pozvati 
 k plačilu zapadlih članarin in ga pozvati k predložitvi ustreznih dokazil, ki opravičujejo izostanek plačil 
članarine. V kolikor član v roku 8 dni po pozivu ne plača zapadlih premij članarin, oziroma predloži 
dokazil, ki opravičujejo izostanek plačil, Izvršilni odbor predlaga disciplinski komisiji sindikalne podružnice, 
da ta sprejme sklep o izključitvi člana iz SDRES. Član ima pravico do ugovora zoper sklep o izključitvi v 
roku 30 dni od dneva vročitve sklepa. 
 

3) O ugovoru odloča nadzorni odbor SDRES v roku 30 dni od prejema ugovora. 
 
4) Po pravnomočnosti sklepa o izključitvi se podatki člana izbrišejo iz evidence članstva. Članstvo preneha z 

dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi. 
 

III. FINANCIRANJE 

11.    člen 
 

1) Sindikat SDRES posluje zakonito, skladno z veljavnimi predpisi. 
 

2) SDRES se financira: 
- iz  članarin, 
- iz prihodkov materialnih pravic in dejavnosti SDRES, 
- iz prispevkov donatorjev, 
- iz daril in volil, 
- iz javnih sredstev in 
- iz drugih zakonitih virov. 

 
Višina članarine v sindikatu je določena glede na obliko članstva in sicer: 
- za redne člane v višini 0,7% od bruto plače, 
- za podporne člane se višina določi v Pravilniku, ki ga sprejme Svet SDRES, 
- za upokojene člane se višina določi v Pravilniku, ki ga sprejme Svet SDRES 
- za nezaposlene člane 0€ (nič 00/100).  
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3) Neplačevanje članarine v skladu s Pravilnikom pomeni prenehanje članstva v SDRES. 

 
4) Način zbiranja, obračunavanja in plačevanja članarine ter financiranja, delitveno razmerje članarin in 

gospodarjenja s premoženjem sindikata SDRES določi SVET SDRES, če slednjega ni ga določi Izvršilni 
odbor sindikalne podružnice.  

 
Politika odprtih knjig 

12. člen 
 

SDRES je zavezan politiki odprtih knjig, po katerih ima vsak član možnost vpogleda v poslovanje sindikata. 
Podatki o poslovanju in financiranju sindikata morajo biti dostopni na sedežu sindikata na zahtevo člana. 
 

IV. ORGANIZIRANOST SINDIKATA SDRES 
 

Oblike sindikalnega boja 
 

13. člen 
 

Oblike sindikalnega uveljavljanja interesov članov oz. sindikalnega delovanja so zlasti: 
 

-          razgovori in pogajanja s predstavniki Vlade, gospodarskih združenj in vodstvi družb, 
-          javni protest in 
-          stavka. 
 

14.    člen 
 

Oblike sindikalnega uveljavljanja interesov članov iz prejšnjega člena so zlasti namenjene varovanju pravic in 
interesov članov SDRES ter izboljšanju njihovega delovnega, ekonomskega in socialnega položaja. Sindikat 
SDRES se zavezuje pri uveljavljanju in varovanju interesov njegovih članov delovati zakonito in demokratično. 

 
Stavka 

 
15.    člen 

 
1) Stavka je sredstvo, s katerim delavci legitimno branijo svoje socialne, ekonomske in delavske interese. 

Stavka pomeni organizirano prekinitev dela za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov 
delavcev. 
 

2) Stavka se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi. 
 

16.  člen 
 

1) SDRES je demokratično organiziran sindikat. Organi sindikata so med seboj neodvisni, med njimi velja 
uravnoteženost moči, vse v smislu zagotavljanja legitimnosti sindikata. 
 

2) Vsi organi sindikata delujejo na sejah, na katere ima dostop vsak član SDRES, razen, če predpisi sindikata 
določajo drugače, ko je za to upravičen namen. 

 
3) SDRES je organiziran na različnih nivojih in sicer: 

- SDRES na državnem nivoju in 
- SDRES v družbah oziroma kapitalsko povezanih družbah. 

 
4) Kandidati za funkcije in člane organov v SDRES na vseh nivojih organiziranosti morajo do trenutka 

kandidiranja za funkcije in člane organov v SDRES biti člani najmanj šest mesecev. 
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5) Člani sindikata, ki imajo kot delavci posebna pooblastila in odgovornosti, ali ki so po funkciji neposredno 

podrejeni upravi podjetij kot tudi njihovi družinski člani, zaradi nasprotja interesov ne morejo kandidirati 
na funkcijo sindikalnega zaupnika. 

 
Organi SDRES 

 
17. člen 

 
Organi SDRES so: 
 
- skupščina SDRES (vsi člani), 
- svet SDRES (zaupniki sindikalnih podružnic), 
- zbor sindikalne podružnice – SP (zbor članov sindikalne podružnice v družbi oziroma kapitalsko 

povezanih družbah), 
- izvršilni odbor sindikalne podružnice IO-SP (zaupniki, izvoljeni v izvršilni odbor), 
- disciplinska komisija SDRES (trije člani), 
- volilna komisija SDRES (trije člani), 
- nadzorni odbor SDRES (trije člani). 

 
Skupščina SDRES 

 
18. člen 

 
1) Skupščina SDRES je najvišji organ SDRES. Sestavljajo jo vsi člani sindikata SDRES. Redno skupščino skliče 

Svet SDRES vsake 4 lete. 
 

2) Izredno skupščino lahko skliče svet SDRES z absolutno večino ali član sveta SDRES na zahtevo 1/4 (ene 
četrtine) članov SDRES.  

 
19. člen 

1) Skupščina SDRES ima naslednje pristojnosti: 
 
- sprejema statut SDRES in njegove spremembe; 
- odloča  o  ustanovitvi, razdružitvi  in  ukinitvi  SDRES; 
- sprejema programske usmeritve SDRES; 
- sprejema poročilo o delu SDRES; 
- odloča o višini članarine; 
- voli člane v odbore in komisije SDRES; 
- obravnava vprašanja in sprejema izvedbene usmeritve; 
- lahko obravnava zaupnice in nezaupnice članom organov sindikata in 
- odloča o drugih pomembnih vprašanjih sindikata. 

 
2) Skupščina lahko izvoli tudi druge delovne organe sindikata SDRES. 
 

20. člen 
 

1) O sklicu skupščine SDRES in vsebini dnevnega reda morajo biti obveščeni člani SDRES najmanj štirinajst 
dni pred zasedanjem. 
 

2) Skupščina SDRES je sklepčna, če je prisotna vsaj polovica članov SDRES. 
 
3) Če skupščina ob predvidenem zasedanju ni sklepčna, se začetek zasedanja odloži za 30 minut. Skupščina 

nato veljavno sklepa, če je navzočih najmanj 10 % članov SDRES. 
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4) V kolikor v slednjem primeru ni navzočih niti 10 % članov SDRES, se v 15 dneh lahko ponovno skliče 
skupščina. Pri ponovljenem sklicu skupščina odloča z večino prisotnih članov. Vabilo za sklic ponovljene 
skupščine mora vsebovati tudi opozorilo, da skupščina veljavno odloča le o predlogih sklepov, ki so bili 
navedeni v prvem vabilu za sklic skupščine. 

 
5) Na skupščini se lahko odloča le o zadevah, zaradi katere je bila sklicana. Gradivo za skupščino mora 

pripraviti tisti, ki je zahteval njen sklic. 
 

21. člen 
 

Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov. Sklepi se sprejemajo s tajnim ali javnim 
glasovanjem. 

 
22. člen 

 
1) Delo skupščine SDRES vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli skupščina SDRES. Delovno predsedstvo 

sestavljajo trije člani. 
 

2) O delu skupščine  SDRES se vodi zapisnik. 
 
3) Skupščina  SDRES izvoli zapisnikarja in dva overitelja zapisnika. 

 
23. člen 

 
Volitve organov SDRES so praviloma tajne. Skupščina lahko z večino glasov navzočih članov odloči, da so 
volitve organov javne.  
 

 
Organi sindikalne podružnice 

 
24. člen 

 
Organi sindikalne podružnice so: 
 
- zbor članov sindikalne podružnice (člani SDRES, ki opravljajo delo v posamezni družbi oziroma 

kapitalsko povezanih družbah) 
 

- izvršilni odbor sindikalne podružnice (zaupniki izvoljeni v izvršilni odbor) 
 

Sindikalna podružnica 
 

25. člen 
 

1) Sindikalne podružnice delujejo samostojno v okviru tega statuta, programa in programskih dokumentov 
sindikata SDRES ter usmeritev in sklepov skupščine ter sveta  SDRES. 
 

2) Sindikalna podružnica je  temeljna organizacijska oblika sindikata  delavcev v družbi oziroma kapitalsko 
povezanih družbah. 

 
3) Sindikalna podružnica je temeljna oblika organiziranja in delovanja SDRES. 
 
4) Sindikalna podružnica mora imeti v svojem imenu kratico SDRES in kratico družbe oziroma kapitalsko 

povezanih družb. Ime potrdi svet SDRES, če slednjega ni pa Izvršilni odbor sindikalne podružnice. 
 
5) Sindikalna podružnica praviloma ni samostojna pravna oseba. 
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26. člen 

 
1) Sindikalno podružnico lahko ustanovi najmanj 20 (dvajset) članov SDRES, ki opravljajo delo v družbi v 

kateri nameravajo ustanoviti sindikalno podružnico. Če so družbe v katerih člani opravljajo delo med 
seboj tesno lokacijsko in kapitalsko (skupina, holding) povezane, se zaradi povezovanja članov ustanovi 
samo ena sindikalna podružnica. 
 

2) Člani podajo predlog za ustanovitev sindikalne podružnice na Svet SDRES. 
 
3) Svet SDRES mora na prvi seji obravnavati predlog članov ter najkasneje na naslednji redni seji potrditi (ali 

zavrniti) ustanovitev sindikalne podružnice. Na odločitev Sveta  je možna pritožba na nadzorni odbor. 
 
4) Sindikalna podružnica se lahko razpusti v primeru, da ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka tega 

člena. Sindikalno podružnico razpusti Svet ali Skupščina SDRES. 
 

Zbor članov sindikalne podružnice 
 

27. člen 
 

1) Zbor članov sindikalne podružnice je najvišji organ sindikalne podružnice in ga sestavljajo vsi člani 
sindikata SDRES,  zaposleni v tej družbi oziroma kapitalsko povezanih družbah. 
 

2) Redni zbor članov sindikalne podružnice se skliče najmanj enkrat na dve leti. Na njem člani odločajo o 
programu dela, sprejemajo poročila ter lahko odločajo o zaupnici oz. nezaupnici funkcionarjev sindikata v 
sindikalnih podružnicah. 

 
3) Izredni sklic zbora članov sindikalne podružnice  je namenjen odločanju o vprašanjih delovanja sindikalne 

podružnice, ki po oceni izvršilnega odbora sindikalne podružnice, sveta SDRES, predstavnika sveta SDRES 
ali nadzornega odbora terjajo obravnavanje ali odločitev zbora članov sindikalne podružnice, ali na 
zahtevo  najmanj 1/4 (ene četrtine) članov sindikalne podružnice,  in v drugih primerih, določenih s tem 
statutom. 
 

28. člen 
 

Za sklic zbora članov podružnice velja enako kot za sklic skupščine. 
 

Izvršni odbor sindikalne podružnice 

29. člen 

1) Člane izvršilnega odbora sestavljajo izvoljeni sindikalni zaupniki, ki jih  izmed sebe izvolijo člani sindikalne 
podružnice. Mandat izvršilnega odbora traja štiri leta. 
 

2) Izvršilni odbor se sestaja na sejah najmanj enkrat na mesec. Če je to potrebno, se lahko izvršilni odbor 
sestaja tudi pogosteje. Na sejah izvršilnega odbora lahko sodelujejo tudi člani sveta delavcev, ki so člani 
SDRES in ostali člani sindikata SDRES. Pravico odločanja imajo samo člani Izvršilnega odbora. 

 
3) Izvršilnemu odboru predseduje predstavnik izvršilnega odbora. Seje sklicuje predstavnik izvršilnega 

odbora najmanj enkrat mesečno oziroma najkasneje 14 dni po pisni zahtevi vsaj 1/4 članov Izvršilnega 
odbora sindikalne podružnice, ali po pisni zahtevi Nadzornega odbora. Na sejah Izvršilnega odbora lahko 
sodelujejo tudi drugi člani sindikata. Pravico odločanja imajo samo člani Izvršilnega odbora. 

 
4) Pri svojem delu se Izvršilni odbor naslanja na delo ostalih organov sindikata in projektnih delovnih skupin. 
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Naloge izvršilnega odbora 

30. člen 

Izvršilni  odbor ima naloge, da: 

- vodi politiko in delo sindikalne podružnice med dvema zboroma članov sindikalne podružnice; 
- vodi pogajanja in sklepa kolektivne pogodbe; 
- oblikuje in usmerja delovanje sindikalne podružnice; 
- oblikuje in sprejema stališča do konkretnih vprašanj; 
- odloča o posameznih aktivnostih za urejanje ekonomskega in socialnega položaja delavcev; 
- zbira pobude in ugotavlja interese članov sindikalne podružnice; 
- sprejema sklepe in akte; 
- sprejema letni obračun in finančni načrt v letih, ko ni zbora članov; 
- sodeluje v volilnih postopkih in omogoča članom sindikalne podružnice  demokratično sodelovanje v 

kandidacijskih postopkih ter poskrbi za obveščanje članov o svojih sklepih in aktivnostih; 
- opravlja druge naloge v skladu z interesi članov sindikalne podružnice; 
- izvaja sklepe zbora članov sindikalne podružnice; 
- terja odgovore od pristojnih organov v zvezi z vprašanji, ki zadevajo pravice članov, in obvešča člane 

o vsebini prejetih odgovorov; 
- opozarja na morebitne nepravilnosti, zaradi katerih so lahko kršene pravice članov; 
- predlaga članom odločitev o stavki, kadar odpove pogajanje in dogovarjanje; 
- sodeluje s strokovnimi službami; 
- vodi in usklajuje delo posameznih komisij; 
- opravlja naloge, povezane s finančnim poslovanjem sindikata in njegovih organov; 
- skrbi za informiranje članov; 
- v primeru organiziranja stavke imenuje stavkovni odbor; 
- predlaga začetek postopka pred ustreznim sodiščem; 
- odloča o upravičenosti člana sindikata do brezplačnega pravnega svetovanja in zastopanja; 
- skrbi za operativno izvedbo in organizacijo aktivnosti sindikalne podružnice; 
- koordinira delo delovnih skupin; 
- skrbi za komunikacijo z drugimi organi sindikata; 
- skrbi za sprotno obveščanje članstva; 
- pripravlja potrebna gradiva in dokumentacijo  za upravni odbor sindikalne podružnice, zbor članov 

sindikalne podružnice in skupščino SDRES. 
 

Predstavnik izvršilnega odbora sindikalne podružnice 
 

31. člen 

1) Predstavnik izvršilnega odbora sindikalne podružnice ima status sindikalnega zaupnika. Predstavnika 
izvolijo člani sindikalne podružnice na rednih ali izrednih volitvah. Izvoljen je za dobo štirih let z možnostjo 
ponovne izvolitve. Predstavnik Izvršilnega odbora sindikalne podružnice je odgovoren za splošno in 
finančno poslovanje sindikalne podružnice, zastopa njene člane ter skrbi za skladnost poslovanja 
podružnice z veljavnimi predpisi in tem statutom. 
 

2) Naloge predstavnika izvršilnega odbora sindikalne podružnice so: 
 

- organizira in vodi delo Izvršilnega odbora; 
- sklicuje in vodi seje Izvršilnega odbora;   
- predstavlja, zbira in posreduje v obravnavo mnenja, pobude in zahteve članov; 
- v imenu in za račun sindikalne podružnice podpisuje sklepe, stališča, pogodbe in druge akte; 
- sodeluje s sindikalnimi zaupniki in poverjeniki; 
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- seznanja člane z delom sindikalne podružnice in njegovih organov na vseh ravneh sindikalne 
organiziranosti; 

- na višjih ravneh organiziranosti izraža interese in zahteve članov ter jih usklajuje z interesi in 
zahtevami drugih sindikatov; 

- sodeluje v postopkih uveljavljanja in varstva pravic delavcev iz delovnega razmerja; 
- lahko vodi aktivnosti v zvezi s pripravo in organizacijo stavke; 
- opravlja druge naloge v zvezi z delovanjem. 
 

Sindikalni zaupnik 
 

32. člen 

 
1) Število sindikalnih zaupnikov je odvisno od števila članov sindikata v sindikalni podružnici, od 

organiziranosti delovnega procesa, morebitnih dislociranih posameznih delov delovnega procesa, in 
drugega. Praviloma se določi 1 (eden) sindikalni zaupnik na 40 članov.  Število sindikalnih zaupnikov se 
lahko tudi določi s pravili o delovanju sindikalne podružnice. O sindikalnih zaupnikih sindikalne podružnice 
se preko predstavnika Izvršilnega odbora sindikalne podružnice obvesti delodajalca. 
 

2) Sindikalni zaupnik uživa delovnopravno imuniteto v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. 
 
3) Izvoljeni sindikalni zaupniki so predstavniki vseh članov sindikata v sindikalni podružnici in sindikatu 

SDRES. 
 
4) Sindikalni zaupnik  lahko  za  učinkovitejše opravljanje svojih nalog v sindikalni podružnici  imenuje 

sindikalne poverjenike. 
 
5) Predstavnik Sveta SDRES je po tem statutu pooblaščeni zunanji sindikalni zaupnik v vsaki ustanovljeni 

sindikalni podružnici. Način dela zunanjega sindikalnega zaupnika ter medsebojne odnose med njim in 
sindikalno podružnico  se določijo s pisnim dogovorom o sodelovanju med sindikalno podružnico  in 
zunanjim sindikalnim zaupnikom. Zunanji sindikalni zaupnik ima vse pristojnosti in pooblastila 
sindikalnega zaupnika. 

 
Sindikalni poverjenik 

 
33. člen 

1) Sindikalni poverjenik, ki je imenovan v sindikalni skupini, ni uradno določen sindikalni zaupnik. V razmerju 
do pooblaščenih delavcev in organov družbe nima statusa pooblaščenega predstavnika sindikata, vendar 
mu je družba dolžna zagotoviti pogoje za njegovo sindikalno delo. 
 

2) Sindikalnega poverjenika imenuje sindikalni zaupnik, lahko pa ga izmed svojih članov izbere sindikalna 
skupina. 

 
3) Število poverjenikov in način imenovanja poverjenika v posamezni sindikalni  skupini se določi v Pravilniku 

o delovanju sindikalne podružnice. 
 
4) Čas, ki ga lahko sindikalni poverjeniki namenijo za sindikalno delovanje, se določi z dogovorom med 

upravo družbe in sindikatom družbe. 
 
5) Sindikalni poverjenik ni član izvršilnega odbora. 
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34. člen 

Naloge sindikalnega poverjenika so: 
 
- aktivno sodeluje pri delovanju in organiziranju sindikata; 
- v okviru svoje sindikalne skupine podaja pripombe, pobude in predloge;  
- skrbi za redno informiranje članov v okviru svoje sindikalne skupine; 
- opozarja na morebitne nepravilnosti, zaradi katerih so kršene pravice članov; 
- ugotavlja interese članov sindikalne podružnice. 

 
Sekretar 

 
35. člen 

Sekretarja sindikalne podružnice imenuje Izvršilni odbor sindikalne podružnice, na predlog predstavnika 
sindikalne podružnice. Sekretar sindikalne podružnice opravlja tekoče tehnično-operativne naloge in skrbi za 
koordinacijo med organi sindikalne podružnice. Za svoje delo je odgovoren Izvršilnemu odboru in 
predstavniku sindikalne podružnice. Sekretar ima vse pristojnosti in pooblastila sindikalnega zaupnika. 

 
Svet SDRES 

 
36. Člen 

 
1) Svet SDRES  je najvišji organ sindikata med dvema skupščinama. Sestavljajo ga izvoljeni sindikalni 

zaupniki sindikalnih podružnic. Število članov Sveta SDRES se določi v pravilniku Sveta SDRES, ki ga 
predhodno potrdijo vsi Izvršilni odbori  sindikalnih podružnic. 
 

2) Svet SDRES se ustanovi tako, da se med seboj povežeta najmanj dve sindikalni podružnici. 
 
3) Mandat članu Sveta SDRES je enak mandatu v Izvršilnem odboru sindikalne podružnice. 
 
4) Svetu SDRES predseduje predstavnik sveta SDRES, ki ga med seboj izvolijo imenovani zaupniki v Svet 

SDRES. Predstavnik Sveta SDRES sklicuje seje po lastni presoji, oziroma najpozneje v 14 dneh po pismeni 
zahtevi vsaj ¼  članov Sveta SDRES ali nadzornega odbora SDRES. 

 
5) Svet SDRES se lahko razpusti v primeru, da ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka tega člena. 

 
37. člen 

 
Naloge Sveta SDRES so: 
 

- usklajuje skupne interese sindikalnih podružnic in njihovo zastopanje na državnem nivoju (državni 
zbor, vlada, organizacijah delodajalcev, drugih institucijah države); 

- uresničuje glavne cilje SDRES iz tega statuta in programske usmeritve SDRES ter pripravlja in 
izvaja program dela SDRES; 

- sprejema načrt finančnega poslovanja SDRES  in enkrat letno poroča o njem; 
- določi odstotek zbranih članarin, ki pripada sindikalnim podružnicam; 
- spremlja izvajanje kolektivnih pogodb; 
- odloča o sodelovanju SDRES z drugimi sindikati in njihovimi združenji v državi in tujini; 
- vodi kadrovske postopke v SDRES; 
- po potrebi predlaga začetek postopka pred ustreznim sodiščem; 
- zastopa člane SDRES v delovnopravnih sporih; 
- ustanavlja oblike delovanja SDRES; 
- skrbi za usklajenost sindikalnega delovanja s statutom SDRES; 
- skrbi za obveščanje članov in javnosti; 
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- skupščini poroča o svojem delu; 
- sprejema letno poročilo o delu sindikalnih podružnic; 
- sprejema poročilo nadzornega odbora; 
- sprejema odločitev o oblikovanju namenskih skladov; 
- usklajuje delovanje organizacij, sindikalnih podružnic  in organov SDRES pri izvajanju skupnih 

nalog; 
- obravnava splošna in skupna vprašanja, ki zadevajo ekonomski, pravni in socialni položaj 

delavcev – članov sindikata,  in v zvezi z njimi sprejema ocene, stališča, sklepe, zahteve in druge 
ukrepe za delovanje organizacij ter organov SDRES; 

- odloča o vprašanjih, pomembnih za sindikat in njegove člane; 
- sprejema skupne podlage za pripravo in sklepanje kolektivnih pogodb  ter odloča o njihovem 

sklepanju; 
- v državnih institucijah zastopa in uresničuje interese članov; 
- odloča o napovedi in izvedbi stavke delavcev ter sprejema odločitve o drugih načinih sindikalnega 

boja; 
- sprejema usmeritve in programe izobraževanja in usposabljanja sindikalnih zaupnikov in drugih 

aktivnih članov sindikata; 
- v okviru svojih pristojnosti sprejema pravilnike in druge akte SDRES; 
- organizira in vodi informativno dejavnost  ter skrbi za stike z javnostjo; 
- razvija in uresničuje sistem sodelovanja delavcev pri upravljanju; 
- razvija sistem sindikalnega izobraževanja, usposabljanja,  informiranja, sindikalnega gibanja, 

socialnega partnerstva, organiziranosti sindikata ter drugih nalog, za katere se dogovorijo 
sindikati družb, 

- spremeni sedež sindikata. 
 

Predstavnik Sveta SDRES 
 

38. člen 

1) Prvo sejo novoizvoljenega Sveta SDRES skliče eden od predstavnikov Izvršilnega odbora sindikalne 
podružnice, ki sejo vodi, dokler člani Sveta SDRES  med seboj iz svoje sestave ne izvolijo predstavnika 
Sveta SDRES. Svet SDRES izvoli predstavnika Sveta SDRES in njegovega namestnika. Predstavnik Sveta 
zastopa in predstavlja Svet SDRES. Namestnik predstavnika Sveta zastopa in predstavlja Svet SDRES  v 
odsotnosti predstavnika sveta.  
  

2) Predstavnik Sveta  SDRES je odgovoren za splošno in finančno poslovanje SDRES. 
 
3) Predstavnik sveta SDRES zastopa in predstavlja SDRES ter je odgovoren za njegovo delo. 
 

39. člen 
 
Naloge predstavnika sveta SDRES so: 
 

- organizira in vodi delo SDRES; 
- sklicuje in vodi seje predsedstva SDRES; 
- zastopa, varuje in predstavlja interese članov SDRES  pri delodajalcu  in pri drugih organih 

upravljanja; 
- predstavlja, zbira in posreduje v obravnavo mnenja, pobude in zahteve članov SDRES; 
- podpisuje sklepe, stališča, pogodbe in druge akte v okviru svojih pristojnosti; 
- po pooblastilu sveta SDRES podpisuje kolektivne pogodbe, dogovore in sporazume; 
- sodeluje s sindikalnimi zaupniki; 
- seznanja člane SDRES z delom SDRES  in z delom njegovih organov na vseh ravneh sindikalne 

organiziranosti; 
- izraža interese in zahteve članov SDRES na višjih ravneh organiziranosti in jih usklajuje z interesi 

in zahtevami drugih sindikatov; 
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- sodeluje v postopkih uveljavljanja in varstva pravic delavcev – članov SDRES iz delovnega 
razmerja; 

- lahko vodi aktivnosti v zvezi s pripravo in organiziranjem stavke; 
- predlaga začetek postopka pred ustreznim sodiščem; 
- predlaga predsedstvu SDRES imenovanje in razrešitev generalnega sekretarja; 
- opravlja druge naloge v skladu z določili tega statuta, drugimi akti sindikata SDRES ter sklepi 

skupščine in predsedstva SDRES. 
 

Generalni sekretar 
 

40. člen 
                     
Generalnega sekretarja SDRES lahko na predlog predstavnika sveta SDRES imenuje Svet SDRES. Generalni 
sekretar SDRES opravlja tekoče tehnično-operativne naloge ter skrbi za koordinacijo med organi SDRES in 
sindikalnimi podružnicami. Za svoje delo je odgovoren Svetu SDRES. Generalni sekretar ima vse pristojnosti in 
pooblastila sindikalnega zaupnika. 

 
Nadzorni odbor 

 
41. člen 

 
1) Nadzorni odbor SDRES nadzoruje finančno poslovanje SDRES in finančno poslovanje sindikalnih 

podružnic. S svojimi ugotovitvami seznanja svet SDRES ali upravni  odbor sindikalne podružnice in 
predlaga ukrepe. Ob ugotovljenih nepravilnostih je nadzorni odbor dolžan zahtevati sklic sveta SDRES ali 
sklic upravnega odbora sindikalne podružnice. 
 

2) V vlogi častnega razsodišča obravnava in razsoja pritožbe članov SDRES zoper odločitve sindikalnih 
organov. 

 
3) Nadzorni odbor šteje tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Člane nadzornega odbora SDRES izvoli 

skupščina SDRES z navadno večino. Mandat nadzornega odbora traja štiri leta. 
 
4) Predsednik nadzornega odbora sklicuje seje nadzornega odbora na lastno pobudo ali na pobudo vsaj 

enega člana nadzornega odbora SDRES. Člani nadzornega odbora SDRES ne smejo opravljati nobene 
funkcije, ki bi lahko vplivala na finančno poslovanje SDRES. 

 
42. člen 

 
Sindikat SDRES obvešča svoje člane o vseh aktivnostih svojih organov ter o sprejetih sklepih in stališčih glede 
uveljavljanja pravic in interesov članov. Sindikat SDRES redno obvešča svoje člane o rezultatih delovanja in o 
finančnem poslovanju. 

 
Odpoklic v primeru kršitev 

 
43. člen 

 
1) V primeru kršitev statuta  SDRES ali kodeksa etike sindikata SDRES lahko predstavnik Sveta SDRES, 

Nadzorni svet SDRES ali Svet SDRES zahtevajo odpoklic člana Sveta SDRES oziroma predstavnika 
sindikalne podružnice. 
 

2) Član Sveta SDRES oziroma predstavnik sindikalne podružnice je odpoklican, ko za njegov odpoklic glasuje 
večina članov sindikalne podružnice, znotraj katere je bil izvoljen, ki imajo aktivno volilno pravico v času 
glasovanja o odpoklicu. 
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Sodelovanje, povezovanje, združevanje in razdružitev sindikatov 
 

44. člen 
 

1) Skladno s 5. točko 1. člena tega statuta lahko SDRES sodeluje ali se povezuje z drugimi sindikati in 
institucijami ter sorodnimi organizacijami na državnem in mednarodnem nivoju, če je to potrebno zaradi 
večje socialne in materialne varnosti ter svobode delovanja. 
 

2) Pobudo za povezovanje z drugimi sindikati in institucijami ter sorodnimi organizacijami na državnem in 
mednarodnem nivoju lahko poda kateri koli organ SDRES ali 10% članov s podpisi. O povezovanju, 
sodelovanju in združevanju odloči z navadno večino Svet SDRES, če slednjega ni pa odloča IO SP. 

 
3) Razdružitev je mogoča, če jo predlaga zainteresirana stran najmanj 6 mesecev pred nameravano 

razdružitvijo. Razdružitev je mogoča ob koncu koledarskega leta, razen če se zainteresirane strani 
dogovorijo drugače.  V primeru razdružitve morajo vse organizacijske strukture med seboj poravnati vse 
obveznosti. 
 

Disciplinska komisija 
 

45. člen 
 
1) Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani sindikata. Člane disciplinske komisije izvoli Skupščina SDRES. 

Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika komisije. Komisija se sestaja na pisno zahtevo 
članov in organov sindikata. 
 

2) Disciplinska komisija vodi disciplinske postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim 
pravilnikom. 

 
3) Disciplinska ukrepa, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska 

komisija, sta: 
 

- opomin, 
- izključitev iz sindikata. 

 
4) Disciplinska komisija mora pri izvajanju svojih nalog spoštovati temeljne pravice udeležencev 

disciplinskega postopka ter zagotavljati, da je  postopek pošten. V disciplinskem postopku ima član, zoper 
katerega teče postopek, pravico do zagovora in vseh drugih postopkovnih dejanj, ki zagotavljajo 
kontradiktornost postopka. 
 

5) Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico do pisne pritožbe na nadzorni odbor, ki 
je drugostopenjski disciplinski organ. 

 
6) Potek disciplinskega postopka in pristojnosti DK se določi s pravilnikom. 
 

Delovne skupine 
 

46. člen 
 

Delovne skupine so organi sindikata, ki skrbijo za izvedbo posameznih nalog in izvrševanje posameznih 
odločitev sindikata. Delovne skupine skrbijo tudi za pripravo posameznih gradiv, na podlagi katerih odločata 
svet  in skupščina. 
Delovanje delovnih skupin usmerja Svet SDRES ali Izvršilni odbor sindikalne podružnice. Naloge delovnih 
skupin določi Svet  SDRES ali izvršilni odbor sindikalne podružnice. 
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47. člen 
 
Član delovne skupine imenuje Svet SDRES ali Izvršilni odbor sindikalne podružnice. Na sejah delovnih skupin 
imajo pravico sodelovati vsi člani. Delovne skupine imajo imenovane vodje in nosilce stalnih nalog. 
 

V. Volitve 

48. člen 
 
1) Določbe o volitvah v tem statutu se uporabljajo za volitve organov in njihovih predstavnikov ter drugih 

aktivnih predstavnikov in zastopnikov članov v SDRES. Člane volilne komisije izvoli Skupščina ali Svet 
SDRES. 
 

2) Volilna komisija obvesti volivce o dnevu volitev in o voliščih. 
 
3) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. 

 
49. člen 

1) Volilni odbor lahko v soglasju z volilno komisijo določi, da volivci, ki so na dan volitev odsotni, volijo pred 
tem dnem. 
 

2) Volilni odbor določi dan ali dneve volitev iz prejšnjega odstavka. 
 
3) O vsakem glasovanju volilnega odbora se sestavi poseben zapisnik. 
 
4) Imenovanje članov volilnega odbora podrobneje določa pravilnik. 

 
50. člen 

1) Voli se z glasovnicami. 
 

2) Na glasovnici so napisani imena in priimki kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov, z navedbo, 
za koliko kandidatov se glasuje. 

51. člen 

Volivec voli tako, da obkroži zaporedne številke pred imeni in priimki ali imena in priimke tistih kandidatov, za 
katere glasuje. 

52. člen 

1) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. 
 

2) Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. 
 

53. člen 

1) Ko poteče čas volitev, začne volilni odbor takoj šteti glasove. 
 

2) O delu volilnega odbora se sestavi zapisnik, v katerega se zapiše: 
 

– dan, čas in kraj volitev ter sestava volilnega odbora, 
– koliko  članov je imelo pravico voliti na volišču, 
– število oddanih glasovnic, 
– število neveljavnih glasovnic, 
– koliko glasov je dobil posamezen kandidat. 
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3) V zapisnik se vpišejo tudi morebitne pripombe. 
 

4) Zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilnega odbora, se skupaj z zapečatenim volilnim gradivom dostavi 
volilni komisiji najkasneje v 8 urah od zaprtja volišča. 
 

54. člen 

1) Volilna komisija ugotovi, koliko volivcev je imelo pravico voliti v sindikatu oziroma v sindikalni skupini, 
koliko jih je volilo, koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov je dobil posamezen kandidat. 
 

2) O delu volilne komisije se piše zapisnik, v katerega se zapišejo podatki iz prejšnjega člena, pripombe 
članov volilne komisije ter osebni podatki izvoljenih kandidatov. 

 
3) Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije. 

 
55. člen 

Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, se volitve ponovijo za ta dva kandidata. 

56. člen 

Če volilna komisija razveljavi volitve zaradi nepravilnosti, se opravijo ponovne volitve v 30 dneh od 
pravnomočnosti sklepa volilne komisije o neveljavnosti volitev. 

57. člen 

1) Volitve se opravijo najmanj 30 dni pred iztekom mandatne dobe. 
 

2) Volilne rezultate ugotovi in razglasi volilna komisija najkasneje v petih dneh po izvedbi volitev. 
 
3) Po en izvod zapisnika o delu volilne komisije se vroči organu upravljanja oziroma direktorju družbe. 
 
4) Zapisnik se javno objavi tako, da je dostopen vsem članom sindikata. 
 
5) Z razglasitvijo volilnih izidov se šteje član za izvoljenega, pravice in obveznosti pa izvršuje od dneva, ko 

staremu funkcionarju preneha mandat. 
 

Prenehanje mandata 
 

58. člen 
 

Funkcionarju sindikata preneha mandat, če: 
 

– mu poteče mandat, 
– izgubi pravico biti voljen, 
– je odpoklican, 
– odstopi, 
– nastopi katero od delovnih razmerij, navedenih v 5. odstavku 16. člena tega statuta, 
– umre. 
–  

59. člen 

Če članu preneha mandat, ga za preostanek mandatne dobe nadomesti tisti kandidat, ki je med neizvoljenimi 
kandidati dobil največ glasov, vendar ne manj kot 5% glasov tistih, ki so glasovali. 
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60.  člen 

1) Postopek za odpoklic funkcionarja se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 1/3 članov sindikata družbe 
z aktivno volilno pravico. 
 

2) Če gre za odpoklic na podlagi zahteve članov, morajo biti zahtevi priloženi podpisi članov iz prejšnjega 
odstavka. 

 
3) V zahtevi morajo biti navedeni razlogi za odpoklic. 
 
4) Zahteva se pošlje volilni komisiji. 
 
5) Volilna komisija v postopku za odpoklic ne presoja razlogov za odpoklic. 
 

61. člen 

Če volilna komisija zahteve za odpoklic ne zavrne, v 30 dneh razpiše glasovanje in določi dan glasovanja. 

62.  člen 

Odpoklican je tisti funkcionar, za odpoklic katerega je glasovala večina članov, ki imajo aktivno volilno 
pravico v času glasovanja o odpoklicu. 

63. člen 

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu in zaupnici se smiselno uporabljajo določbe tega statuta  o volitvah. 

Varstvo volilne pravice 
 

64. člen 
 
1) Volivcu morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost volitev. 

 
2) Nihče ne sme ovirati volitev. 
 
3) Volitve morajo biti organizirane tako, da se jih lahko udeležijo vsi člani sindikata družbe. 
 
4) Delodajalec ne sme v zvezi z volitvami članom sindikata obljubiti nobenih koristi in jim ne sme groziti z 

izgubo koristi ter  na tak način vplivati na glasovanje. 
 
5) Člani imajo pravico izraziti svoje mnenje o volitvah, o volilnih organih in o kandidatih  in za to ne morejo 

biti disciplinsko odgovorni. 
 
6) Nihče ne sme od člana zahtevati, naj pove, kako je volil ali zakaj ni volil. 
 

65. člen 

V primeru takih kršitev postopka volitev, ki so ali bi lahko vplivale na zakonitost in pravilnost volitev (bistvene 
kršitve), lahko predlagatelji in kandidati v osmih dneh, od kar so izvedeli za kršitev, in ne pozneje kot 30 dni 
po podani kršitvi zahtevajo razveljavitev volitev pred pristojnim sodiščem. 

66. člen 
 
1) Vse spremembe in dopolnitve tega statuta sprejema skupščina članov SDRES. Statut SDRES ter njegove 

spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem sprejema. 
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2) Spremembe in dopolnitve tega statuta je možno sprejeti tudi s podpisno listino, ki mora biti sprejeta z 
absolutno večino članov SDRES. 

 

VI.   Prehodne in končne določbe 
 

67. člen 
 
Svet SDRES se ustanovi v primeru, če sta ustanovljeni najmanj dve sindikalni podružnici, do takrat naloge 
sveta  SDRES opravlja Izvršilni odbor sindikalne podružnice, ki se ob sprejemu tega statuta ustanovi v Skupini 
Premogovnik Velenje. 
 

68. člen 
 
Z dnem sprejetja tega Statuta se ustanovi Sindikalna podružnica SDRES v Skupini Premogovnik Velenje. 
 

69. člen 
 
Z dnem sprejetja tega statuta se vse pristojnosti, ki so jih imeli člani Izvršilnega odbor SDRES-PV prenesejo na 
člane Izvršilnega odbora sindikalne podružnice SDRES v Skupini Premogovnik Velenje. 
 

70. člen 
 
Naloge predstavnika Sveta SDRES do njegove izvolitve opravlja predstavnik sindikalne podružnice, ki se ob 
sprejemu tega statuta ustanovi v Skupini Premogovnik Velenje. 
 

71. člen 

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina SDRES. 

72. člen 

Z dnem sprejetja tega Statuta preneha veljati statut SDRES, ki je bil sprejet na ustanovni skupščini SDRES dne 
08. 02. 2015.   
 
Statut sprejet, dne 20. 05. 2017 
 

SREČNO! 
 
 

Predstavnik SDRES 
Asmir Bećarević l.r. 

 


