SLOVENSKA ZVEZA SINDIKATOV
SZS - ALTERNATIVA
Trg OF 7
LJUBLJANA

STATUT
SLOVENSKE ZVEZE SINDIKATOV
(Prečiščeno besedilo)

V LJUBLJANI, 25. OKTOBER 2005

Na podlagi sprememb in dopolnitev statuta, sprejetih na izrednem kongresu SZS-Alternativa dne 25.
oktobra 2005, se določa naslednje prečiščeno besedilo statuta SZS-Alternativa, ki vsebuje
 Statut SZS-Alternativa, sprejet na ustanovni seji dne 01.02.1999
 Spremembe in dopolnitve statuta, sprejete na 2. korespondenčni seji predsedstva dne 02.06.1999
 Spremembe in dopolnitve statuta, sprejete na 1. kongresu dne 29.01.2004
 Spremembe in dopolnitve statuta, sprejete na izrednem kongresu dne 25.10.2005

STATUT
SLOVENSKE ZVEZE SINDIKATOV - ALTERNATIVA

I.

TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Slovenska zveza sindikatov (v nadaljevanju: SZS) je samostojna, neodvisna in demokratična interesna
organizacija, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov.
Deluje po načelu solidarnosti in vzajemnosti in neodvisno od političnih strank in organov oblasti.
2. člen
V SZS se prostovoljno združujejo oziroma včlanjujejo posamezni sindikati in posamezni člani z
namenom, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj ter da bi varovali
svoje pravice na podlagi dela in iz dela ter delovnega razmerja.
3. člen
SZS uresničuje svoje naloge in cilje:
• s solidarnostjo in podporo, ki temelji na načelu "Vsi za enega, eden za vse",
• s povezovanjem in združevanjem ter enotnim nastopom vseh sindikatov v Republiki Sloveniji in
sindikatov zunaj Republike Slovenije,
• s strokovnim in odločnim delovanjem v organih posameznih družb, organizacij in države,
• s sklepanjem kolektivnih pogodb na vseh ravneh,
• z uveljavljanjem vseh pravic, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, ustave, zakonov in drugih
predpisov,
• z organiziranjem vseh oblik sindikalnega boja, vključno s stavko.
II.

STATUSNE DOLOČBE
4. člen

Ime sindikata je: SLOVENSKA ZVEZA SINDIKATOV
Skrajšano ime sindikata je: SZS-ALTERNATIVA
V tujini in v mednarodnih organizacijah deluje pod imenom: SLOVENIAN FEDERATION OF
TRADE UNIONS
Sedež SZS je v Ljubljani, Trg OF 7.

5. člen
SZS je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki jih določajo mednarodne konvencije, ustava,
zakoni in ta statut.
6. člen
SZS ima svoj žiro račun in štampiljko.
Štampiljka je okrogle oblike s številčno oznako in navedbo imena: Slovenska zveza sindikatov - SZS
Alternativa.
Predsednik s sklepom določi število in uporabo posamezne štampiljke.
7. člen
SZS zastopa in predstavlja predsednik SZS.
V odsotnosti predsednika, SZS zastopa in predstavlja podpredsednik oziroma član predsedstva, s
pisnim pooblastilom predsednika SZS.
III.

ČLANSTVO

8. člen

Članstvo v SZS je prostovoljno.
9. člen
Člani SZS so lahko posamezni sindikati. Posamezni sindikat, ki želi postati član SZS, mora podati
pisno izjavo, da sprejema ta statut in druge splošne akte SZS ter da sprejema vse pravice in
obveznosti, ki jih ima kot član SZS.
O včlanitvi posameznega sindikata odloča predsedstvo.
10. člen
Član SZS lahko postane tudi posameznik, ki sprejema ta statut in druge splošne akte SZS in se
individualno včlani s podpisom pristopne izjave.
O včlanitvi posameznika odloča predsednik SZS.
11. člen
Evidenco o individualnem članstvu vodi sekretar SZS.
Število članov SZS, ki so člani preko posameznih sindikatov članov SZS, najmanj vsakih 90 dni
ugotavlja sekretar SZS na podlagi podatkov, ki so jih dolžni posredovati predsedniki posameznih
sindikatov.
12. člen
Sindikat, ki je član SZS, obdrži svoj status pravne osebe.

13. člen
Sindikati in posamezni člani SZS delujejo v SZS na podlagi medsebojnega priznavanja, spoštovanja,
solidarnosti in medsebojne podpore ter so dolžni dosledno spoštovati vse sprejete akte in odločitve v
SZS.
14. člen
Sindikat ali posamezni član SZS, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko tudi suspendiran za
največ 90 dni. Suspenz velja, dokler sindikat ali posamezni član ne izpolni svojih obveznosti oziroma
do izključitve.
Sklep o suspenzu sprejme predsednik SZS in o tem takoj obvesti sindikat ali posameznega člana, ki je
suspendiran.
V času suspenza sindikatu ali posameznemu članu mirujejo vse pravice, ki jih ima kot član SZS,
vključno s pravico odločanja na organih SZS.
15. člen
Sindikat ali posamezni član, ki mu je bil izrečen suspenz, ima v roku 8 dni po prejemu sklepa o
suspenzu pravico od predsedstva zahtevati ponovno presojo sprejetega sklepa o suspenzu.
Predsedstvo mora opraviti ponovno presojo sprejetega sklepa o suspenzu na svoji prvi seji na začetku
dnevnega reda, najpozneje v 14 dneh.
Odločitev predsedstva je dokončna.
16. člen
Sindikat ali posamezni član SZS, ki ne spoštuje sprejetih aktov in odločitev v SZS, je na podlagi take
ugotovitve izključen iz SZS.
Sklep o izključitvi sprejme organ, ki odloča o včlanitvi in o tem takoj obvesti sindikat ali posameznega
člana, ki je izključen.
Na sklep o izključitvi je v roku 8 dni možna pritožba na svet. Odločitev sveta mora biti sprejeta
najpozneje v 90 dneh in je dokončna.
17. člen
Sindikat in posamezni član SZS ima pravico:
• voliti in biti voljen oziroma imenovan v organe SZS ter druge organe,
• dajati mnenja, pobude in predloge,
• boriti se za skupne interese,
• udeleževati se stavk in drugih oblik sindikalnega boja,
• do drugih pravic v skladu s splošnimi akti in sklepi organov SZS.
18. člen
Sindikat in posamezni član SZS je dolžan:
• dosledno spoštovati in delovati v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti in odločitvami
organov SZS,
• redno plačevati članarino,

•
•
IV.

boriti se za skupne interese,
udeleževati se stavk in drugih oblik sindikalnega boja.
ORGANIZIRANOST SZS
19. člen

SZS je organizirana na območju Republike Slovenije, deluje pa po posameznih sindikatih, ki so člani
SZS in drugih organizacijskih oblikah, ki jih določi predsedstvo SZS.
Posamezni sindikati, člani SZS, lahko v skladu s tem statutom ob soglasju predsedstva SZS,
ustanavljajo posamezne koordinacijske odbore, ki delujejo v posameznih mednarodnih sindikatih.
20. člen
Organi SZS so:
• kongres,
• svet,
• predsedstvo,
• predsednik,
• nadzorni odbor in
• statutarna komisija.
a) Kongres
21. člen
Kongres je najvišji organ SZS.
Redni kongres skliče predsednik SZS vsakih 5 let. V primeru, da predsednik v roku 30 dni po preteku
petletnega obdobja tega ne stori, je to dolžan storiti podpredsednik po sklepu predsedstva v nadaljnjih
30 dneh.
22. člen
Izredni kongres se skliče, če tako narekujejo izredne razmere iz nujnih in neodložljivih razlogov.
Izredni kongres ima enake pristojnosti kot redni kongres.
23. člen
Izredni kongres skliče predsednik SZS. Predsednik mora sklicati izredni kongres, če to zahtevajo
posamezni sindikati ali posamezni člani, ki združujejo več kot polovico članstva SZS, za katere se
plačuje članarina.
Če predsednik v 30 dneh po podani zahtevi ne skliče izrednega kongresa, je to dolžan storiti
podpredsednik po sklepu predsedstva v nadaljnjih 30 dneh.
24. člen
Kongres sestavljajo člani predsedstva, člani sveta in delegati posameznih sindikatov, članov SZS.
Število delegatov za kongres določi predsedstvo s sklepom.

Pri določitvi števila delegatov kongresa se upošteva število članov posameznega sindikata za katere se
plačuje članarina in sicer tako, da se določi en delegat na vsakih 100 članov posameznega sindikata s
tem, da se vsakemu sindikatu članu SZS določi najmanj en delegat.
Delegate za kongres, na podlagi sklepa iz 2. odstavka tega člena imenujejo posamezni sindikati, člani
SZS.
25. člen
Kongres je sklepčen, če je na njem navzoča več kot polovica vseh delegatov.
Delo kongresa vodi najmanj 3 - člansko delovno predsedstvo.
Sklepe sprejema z navadno večino navzočih delegatov, razen če ni s tem statutom ali splošnim aktom
določena drugačna večina.
Vsak delegat na kongresu ima pri glasovanju en glas.
Delo kongresa se podrobneje določi s Poslovnikom o delu kongresa, ki ga sprejme kongres.
26. člen
Kongres ima naslednje pristojnosti in naloge:
• sprejema statut SZS ter njegove spremembe in dopolnitve,
• sprejema programske usmeritve in resolucije,
• voli in razrešuje predsednika,
• voli in razrešuje sekretarja,
• izvoli delovne organe kongresa,
• obravnava in sprejema poročila o delu organov za preteklo obdobje,
• sprejema Poslovnik o delu kongresa,
• sprejme akt o prenehanju delovanja SZS,
• opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti.
b) Svet
27. člen
Svet je najvišji stalni organ med dvema kongresoma.
Svet po potrebi, najmanj pa enkrat letno, na lastno pobudo ali na zahtevo nadzornega odbora,
predsedstva ali članov sveta z več kot tretjino elektorskih glasov sklicuje predsednik SZS.
Če predsednik na zahtevo nadzornega odbora, predsedstva ali članov sveta z več kot tretjino
elektorskih glasov, sveta ne skliče v 15 dneh, smejo svet sklicati sami.
28. člen
Svet sestavljajo predsednik in sekretar SZS in predstavniki sindikatov, članov SZS, oziroma njihovi
namestniki.
Število predstavnikov sindikatov iz prejšnjega odstavka in število elektorskih glasov določi
predsedstvo s sklepom.
Pri določitvi števila predstavnikov sindikatov in števila elektorskih glasov se upošteva število članov
posameznega sindikata za katere se plačuje članarina, in sicer tako:

•
•
•

da se en član sveta oziroma njegov namestnik določi na vsakih 300 članov sindikata,
da se za sindikat z manj kot 300 člani določi en član sveta oziroma njegov namestnik, če ima
najmanj 100 članov sindikata,
da se en elektorski glas določi na vsakih 100 članov sindikata.

Člane sveta oziroma njihove namestnike, na podlagi sklepa iz 2. odstavka tega člena, imenujejo in
razrešujejo posamezni sindikati. Pri imenovanju določijo enega člana sveta oziroma njegovega
namestnika, ki ima v imenu posameznega sindikata pravico do glasovanja z elektorskimi glasovi.
Če je član sveta s pravico do glasovanja odsoten, ima pravico do glasovanja njegov namestnik oziroma
drug član sveta, s pisnim pooblastilom.
29. člen
Svet je sklepčen, če so na njem prisotni člani z več kot polovico elektorskih glasov.
Delo sveta vodi predsednik SZS.
Sklepe sprejema z navadno večino elektorskih glasov, razen če ni s tem statutom ali splošnim aktom
določena drugačna večina.
Če je izid glasovanja neodločen, o spornem vprašanju odloči predsednik SZS.
Delo sveta se podrobneje določi s Poslovnikom o delu sveta, ki ga sprejme svet.
30. člen
Svet ima naslednje pristojnosti in naloge:
• sprejema ukrepe za varovanje in izboljšanje družbeno ekonomskega položaja delavcev,
• odloča o stavki,
• pooblašča predsednika za podpis kolektivnih pogodb s splošno veljavnostjo in drugih sporazumov,
• odloča o povezovanju s sindikati,
• ustanavlja podjetja in družbe v SZS,
• na predlog predsedstva, izmed članov predsedstva, voli in razrešuje podpredsednika SZS,
• voli in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora,
• voli in razrešuje predsednika in člane statutarne komisije,
• obravnava poročila nadzornega odbora ter sprejema letno finančno poročilo,
• obravnava poročila statutarne komisije ter drugih stalnih in občasnih komisij,
• ugotavlja kršitve statuta in drugih splošnih aktov SZS,
• za čas do kongresa voli nadomestnega predsednika in sekretarja,
• po potrebi sprejema letni finančni načrt,
• sprejema Pravilnik o kandidiranju in volitvah v organe SZS,
• sprejema poslovnik o delu sveta,
• opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti ter sklepi organov SZS.
c) Predsedstvo
31. člen
Predsedstvo je izvršilni organ SZS.
Predsedstvo po potrebi, na lastno pobudo ali na zahtevo enega od podpredsednikov, sekretarja,
predsednika nadzornega odbora ali 3 članov predsedstva sklicuje predsednik SZS.

Če predsednik na zahtevo podpredsednika, sekretarja, predsednika nadzornega odbora ali 3 članov
predsedstva, predsedstva ne skliče v 15 dneh, smejo predsedstvo sklicati sami.
32. člen
Predsedstvo sestavljajo:
• predsednik in sekretar, ki jih voli in razrešuje kongres,
• člani, ki jih imenujejo in razrešujejo posamezni sindikati člani SZS,
Vsak sindikat, član SZS, lahko v predsedstvo imenuje enega člana. Če je izvoljeni predsednik SZS
tudi predsednik posameznega sindikata, člana SZS, ta sindikat, na podlagi 2. alinee prejšnjega
odstavka, nima pravico do dodatnega imenovanja člana predsedstva.
33. člen
Predsedstvo je sklepčno, če je na njem navzoča več kot polovica vseh članov.
Delo predsedstva vodi predsednik SZS.
Sklepe sprejema z navadno večino navzočih članov, razen če ni s tem statutom ali splošnim aktom
določena drugačna večina.
Če je izid glasovanja neodločen, o spornem vprašanju odloči predsednik SZS.
Delo predsedstva se podrobneje uredi s Poslovnikom o delu predsedstva, ki ga sprejme predsedstvo.
34. člen
Predsedstvo ima naslednje pristojnosti in naloge:
• uresničuje in izvaja sprejete programe, usmeritve in plane SZS,
• obravnava in odloča o aktualnih družbeno ekonomskih in socialnih vprašanjih,
• pripravlja in oblikuje podlage in izhodišča za pogajanja ob sklepanju kolektivnih pogodb in drugih
sporazumov,
• organizira ter odloča o raznih oblikah sindikalnega boja, razen o stavki,
• kot stavkovni odbor vodi stavke,
• odloča o sodelovanju z drugimi sindikati,
• sprejema splošne akte, ki niso v izrecni pristojnosti drugih organov, ter njihove spremembe in
dopolnitve,
• tekoče spremlja finančno materialno poslovanje in pripravlja predlog letnega finančnega načrta,
• določa blagajniški maksimum,
• odloča o višini članarine za posamezne člane SZS, ki niso člani samostojnih sindikatov oziroma za
sindikate, ki se jim s strani SZS zagotavlja dodaten obseg storitev,
• svetu, izmed članov predsedstva, predlaga izvolitev podpredsednika SZS,
• imenuje podpisnike računov,
• imenuje blagajnika SZS,
• oblikuje namenske sklade,
• obravnava poročila nadzornega odbora in v zvezi z njim sprejema ustrezne ukrepe,
• odloča o porabi sredstev v skladu s splošnim aktom,
• odloča o včlanitvi in izključitvi posameznega sindikata,
• presoja sprejete sklepe o suspenzu posameznega sindikata ali člana,
• organizira in izvaja izobraževanje sindikalnih zaupnikov,
• imenuje in razrešuje svoje stalne in občasne odbore,
• imenuje člane v organe posameznih družb, organizacij in države,

•
•
•
•
•

na predlog predsednika odloča o zaposlitvah v SZS,
organizira strokovno in pravno pomoč za sindikate in članstvo,
določa organizacijske oblike delovanja SZS,
sprejema Poslovnik o delu predsedstva,
opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnim akti ter sklepi organov SZS.
35. člen

Če v dveh sklicih ni mogoče zagotoviti delovanja sveta, se pristojnosti sveta v celoti prenesejo na
predsedstvo.
d) Predsednik
36. člen
Predsednika izvoli kongres.
37. člen
Predsednik ima naslednje pristojnosti in naloge:
• zastopa in predstavlja SZS,
• sklicuje kongres,
• sklicuje in vodi delo sveta in predsedstva,
• podpisuje in uveljavlja statut in druge splošne akte,
• skrbi za zakonitost in dosledno spoštovanje statuta in drugih splošnih aktov ter odločitev organov
SZS,
• skrbi za realizacijo sklepov organov SZS,
• zastopa sindikat pri sklepanju pravnih poslov,
• razpolaga s sredstvi v skladu s sklepi organov in splošnimi akti,
• po sklepu sveta podpisuje kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo in druge sporazume,
• predlaga kandidate za zaposlitev v SZS,
• usklajuje delo posameznih sindikatov in daje smernice in navodila za njihovo delo,
• odloča o včlanitvi in izključitvi posameznega člana,
• sprejema sklep o suspenzu posameznega sindikata ali posameznega člana,
• s sklepom določa število in uporabo posameznih štampiljk,
• na podlagi statuta in Pravilnika o kandidiranju in volitvah v organe SZS sprejema sklep o razpisu
volitev,
• opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti ter sklepi organov SZS.
38. člen
Če ni mogoče zagotoviti delovanja sveta niti predsedstva, se vse pristojnosti sveta in predsedstva
prenesejo na predsednika, ki v tem primeru skliče izredni kongres najpozneje v 60 dneh.
39. člen
Ob izvolitvi predsednik pred kongresom da zaprisego, ki se glasi:
Prisegam, da bom deloval v skladu s statutom in splošnimi akti SZS, in da bom vestno z vso
odgovornostjo, v interesu članov izpolnjeval svoje obveznosti in da bom skrbel za razvoj sindikalizma
ter demokracije v Republiki Sloveniji.

e) Nadzorni odbor
40. člen
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in 4 člani, ki jih izvoli svet.
Za člana nadzornega odbora je lahko izvoljen le tisti član SZS, ki ni član nobenega drugega organa
SZS.
41. člen
Nadzorni odbor je sklepčen, če je na njem navzoč predsednik nadzornega odbora ali njegov
pooblaščenec in najmanj 2 člana.
Delo nadzornega odbora vodi predsednik nadzornega odbora.
Sklepe sprejema z navadno večino navzočih članov.
Če je izid glasovanja neodločen o spornem vprašanju odloči predsednik nadzornega odbora.
42. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti in naloge:
• spremlja in nadzira zakonitost finančno materialnega poslovanja,
• nadzira dogovorjeno porabo sredstev v skladu s splošnim aktom, finančnim načrtom in sklepi
pristojnih organov,
• pregleduje zaključni račun SZS,
• najmanj enkrat na leto poda poročilo organom SZS,
• opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti ter sklepi organov SZS.
f) Statutarna komisija
43. člen
Statutarno komisijo sestavljajo predsednik in 4 člani, ki jih izvoli svet.
44. člen
Statutarna komisija je sklepčna, če je na njej navzoč predsednik statutarne komisije ali njegov
pooblaščenec in najmanj 2 člana.
Delo statutarne komisije vodi predsednik statutarne komisije.
Sklepe sprejema z navadno večino navzočih članov.
Če je izid glasovanja neodločen, o spornem vprašanju odloči predsednik statutarne komisije.
45. člen
Statutarna komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:
• pripravlja predlog statuta ter njegove spremembe in dopolnitve,
• pripravlja predloge splošnih aktov ter njihove spremembe in dopolnitve,
• v pisni obliki razlaga določila statuta in drugih splošnih aktov,

•
•

skrbi za usklajenost statuta in drugih splošnih aktov ter ocenjuje skladnost teh aktov z zakoni in
drugimi predpisi,
opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti ter sklepi organov SZS.
46. člen

Pred sprejemom statuta in splošnih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev je organ, ki je pristojen
za sprejem, dolžan pridobiti pisno mnenje statutarne komisije.
V.

KOLEGIJ PREDSEDNIKA SZS
47. člen

Kolegij predsednika je posvetovalno telo SZS. Kolegij pomaga predsedniku pri organiziranju dela, pri
pripravah na seje organov SZS ter pri drugih zadevah, ki so v njegovi pristojnosti.
Kolegij predsednika sestavljajo predsednik, podpredsednik in sekretar SZS.
Predsednik lahko povabi na seje kolegija tudi predsednike posameznih sindikatov in druge.
Delo kolegija vodi predsednik SZS.
VI.

SEKRETAR SZS
48. člen

Sekretarja izvoli kongres.
49. člen
Sekretar ima naslednje pristojnosti in naloge:
• je podpisnik računa,
• skrbi za pravočasno plačilo računov,
• skrbi za pripravo sej organov,
• skrbi za arhiv,
• vodi in usklajuje delovanje strokovnih služb,
• opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnim akti ter sklepi organov SZS.
VII.

KANDIDIRANJE – MANDAT
50. člen

Za predsednika, podpredsednika in sekretarja se lahko predlaga le član sindikata, ki je državljan
Republike Slovenije.
51. člen
Način kandidiranja za člane organov in volitve se uredi s Pravilnikom o kandidiranju in volitvah v
organe SZS, ki ga sprejme svet.
52. člen
Mandat predsednika, podpredsednika, sekretarja, članov sveta, predsedstva, nadzornega odbora in
statutarne komisije traja 5 let, brez omejitve števila mandatov.

VIII.

ODGOVORNOST ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJ
53. člen

Člani SZS, ki so izvoljeni v organe sindikata ali imenovani na posamezne funkcije, so dolžni vestno in
po svojih najboljših močeh ter v interesu članstva izpolnjevati svoje obveznosti.
54. člen
Posamezne člane organa in druge imenovane se lahko odpokliče ali razreši, če zanemarjajo svojo
dolžnost oziroma če delujejo v nasprotju z interesi članstva, in sicer po enakem postopku, kot so bili
izvoljeni oziroma imenovani.
IX.

OBLIKE SINDIKALNEGA BOJA
55. člen

Kot sredstvo oziroma način za doseganje svojih ciljev, ki jih ne bi bilo mogoče doseči na miren način,
bo SZS uporabljala vse oblike sindikalnega boja, predvsem pa:
• podpisovanje peticij,
• organiziranje javnih protestov in zborovanja,
• internacionalizacijo sindikalnih zahtev,
• organiziranje in izvedbo vseh vrst stavk.
X.

STROKOVNE SLUŽBE
56. člen

Organiziranje in delo strokovnih služb, vključno s pravno pomočjo se uredi s posebnim splošnim
aktom, ki ga sprejme predsedstvo.
XI.

FINANCIRANJE
57. člen

SZS pridobiva sredstva za svoje delovanje iz članarine in drugih virov.
Višino članarine za delujoče samostojne sindikate določijo posamezni sindikati, ki imajo dve tretjini
članov v samostojnih in delujočih sindikatih, ki so člani SZS.
Financiranje in finančno materialno poslovanje se uredi s posebnim splošnim aktom, ki ga sprejme
predsedstvo.
XII.

PRIZNANJA, NAGRADE IN ČASTNO ČLANSTVO
58. člen

Organi SZS lahko posameznikom podelijo priznanje ali nagrado za izjemno uspešno delo oziroma
posamezni sindikat ali člana razglasijo za častnega člana.
Oblika priznanja, višina nagrade ter pogoji za razglasitev častnega člana in druga merila za izbiro
kandidatov se določijo s posebnim splošnim aktom, ki ga sprejme predsedstvo.

XIII.

PRENEHANJE DELOVANJA
59. člen

SZS preneha delovati kot pravna oseba, če kongres z dvotretjinsko večino vseh delegatov sklene, da
ga razpusti.
Sredstva, ki ostanejo po poravnavi obveznosti, se razdelijo posameznim sindikatom odstotkovno po
vloženih deležih, razdeli pa jih nadzorni odbor.
XIV.

KONČNE DOLOČBE
60. člen

Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo na enak način kot statut.
61. člen
Ta statut prične veljati z dnem sprejema.
62. člen
Ta statut razlaga statutarna komisija.

Predsednik:
Silvo Berdajs

