
Na podlagi 9. in 33. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 60/95) je skupščina Slovenskega rudarskega društva inženirjev in 
tehnikov - SRDIT dne 28.10.1997 sprejela 
 
 

STATUT 
 

Slovenskega rudarskega društva inženirjev in tehnikov 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
Ime društva: Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov, s sedežem v Ljubljani, Aškerčeva 12, Naravoslovnotehniška 
fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, Univerza v Ljubljani. Društvo ima svoj znak in pečat, ki je okrogle oblike in na 
katerem piše: Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov, v sredini je znak društva - prekrižani rudarski kladivi. 
 

2. člen 
Društvo združuje vse inženirje in tehnike v rudarski dejavnosti in rudarske inženirje in tehnike, ki delujejo v drugih dejavnostih, ter 
druge občane, ki jim je blizu rudarska dejavnost. 
 

3. člen 
Društvo deluje na območju Republike Slovenije in je član Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije. Lahko je tudi član drugih 
strokovnih zvez doma in v svetu. 
 

4. člen 
Društvo je pravna oseba. 
 

5. člen 
Dejavnost društva je zasnovana na ustavnih načelih Republike Slovenije in temelji na načelih prostovoljnosti in javnosti. Društvo o 
svojem delovanju obvešča ožjo in širšo javnost: 
 
- za ožjo javnost z objavljanjem vabil in sklepov, ki so javni in na vpogled vsem članom v ustrezni obliki (strokovna publikacija). 
- za širšo javnost z vabljenjem novinarjev na seje in sestanke in sodelovanjem na tiskovnih konferencah s predstavniki javnega 
obveščanja. 
 
Za zagotovitev javnosti dela društva in njegovih organov, ter dajanje informacij je odgovoren predsednik društva. 
 

6. člen 
Naloge in cilji društva: 
 
- zastopanje stroke v slovenskem in mednarodnem prostoru, 
- koncentracija strokovnih znanj v slovenskem prostoru, 
- izmenjava strokovnih znanj v mednarodnem prostoru, 
- posredovanje znanj v pomembnejše svetovne rudarske publikacije in inštitucije, v skladu s predpisi, 
- povezovanje in sodelovanje z društvi v tujini, ki povezujejo inženirje in tehnike rudarske, metalurške, geološke in drugih sorodni 

strok, 
- organizacije strokovnih ekskurzij in srečanj za člane društva, 
- sodelovanje pri oblikovanju nacionalne politike na področju rudarstva, 
- prizadevanje za povezovanje raziskovalnega, strokovnega in vzgojno-izobraževalnega dela na področju rudarstva, 
- sodelovanje z upravnimi službami in organi pri izdelavi zakonskih aktov, pravnih in tehničnih normativov ter drugih strokovnih 

vprašanjih, 
- sodelovanje z izobraževalnimi, raziskovalnimi in javnimi ustanovami na področju Slovenije in v tujini, 
- vključevanje s svojimi predstavniki v mednarodni organizacijski komite pri Svetovnem rudarskem kongresu (IOC-WMC), 
- sodelovanje pri prizadevanjih za varstvo okolja, 
- ustanovitev in aktivno delovanje slovenskega nacionalnega komiteja pri Svetovnem rudarskem kongresu (SNK-SRK), 
- nudenje strokovne pomoči članom društva in svetovanj pri rudarskih akcijah (elementarne nesreče) doma in v tujini, 
- občasno izdajanje strokovne literature v skladu s predpisi. 
 

 7. člen 
Obrambo in zaščito uresničuje društvo v skadu z veljavnimi predpisi. 
 
 

II. ČLANSTVO 
 
 

8. člen 
Društvo sestavljajo redni in častni člani. Društvo ima lahko tudi podporne člane, ki so fizične in pravne osebe. 
 
Redni član društva lahko postane vsak občan države Republike Slovenije, ki se poklicno ali kako drugače ukvarja z rudarstvom in 
ki s svojimi aktivnostmi prispeva k razvoju rudarstva. 
 
Častni člani lahko postanejo tisti posamezniki, člani društva, ki so pomembno prispevali k razvoju rudarstva v Sloveniji in v 
mednarodnem prostoru. Častne člane imenuje na predlog UO Skupščina društva. Častni član ne plačuje članarine. 
 



Zaslužni člani lahko postanejo tisti posamezniki, člani društva, ki so pomembno prispevali k razvoju rudarstva v Sloveniji. 
Zaslužne člane imenuje na predlog UO Skupščina društva. Zaslužni član ne plačuje članarine. 
 
Podporni člani so fizične in pravne osebe, ki finančno podpirajo delovanje društva, nimajo pa pravic iz naslova članstva v društvu. 
Član društva je lahko tudi tuj državljan. 
 

9. člen 
Za včlanjenje v društvo je treba predložiti pisno prijavo. O sprejemu novega člana sklepa Izvršilni odbor. 
 
 

10. čIen 
Člani društva imajo pravico da volijo in da so izvoljeni v organe društva, da sodelujejo pri vseh aktivnostih društva. 
 
Dolžnosti članov so: 
- da sodelujejo pri delu organov, 
- da spoštujejo Statut in sklepe društva, 
- da redno plačujejo članarino, 
- da skrbijo za društveno premoženje 

11. člen  
Članstvo v društvu preneha: 
- z izstopom, 
- s črtanjem, 
- z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča in Skupščine društva, 
- s smrtjo. 
 

12. člen 
Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda organom društva pisno izjavo o izstopu. 
 

13. člen 
Član društva je črtan iz seznama, če kljub opozorilu ni plačal članarine (zadnji dve leti) in če se ne udeležuje sestankov ter 
društvenih aktivnosti brez opravičljivega vzroka. 
 

14. člen 
Član društva je izključen, če grobo krši pravice in dolžnosti, naštete v 10. členu tega Statuta, če zavestno ravna proti interesom 
društva. 
 

15. člen 
Odločba o izpisu in izključitvi mora biti pisna. Na odločbo se lahko član društva pritoži v roku 15 dni po prejemu na Skupščino 
društva. Odločitev Skupščine je dokončna. 
 
 

III. ORGANI DRUŠTVA 
 
 

16. Člen 
 
Organi društva so: 
- Skupščina 
- Upravni odbor (UO) 
- Izvršilni odbor (IO) 
- Nadzorni odbor (NO) 
- Častno razsodišče (ČR) 
 

17. člen 
Skupščina društva je najvišji organ društva in voli druge organe. Sestavljajo jo redni, častni in zaslužni člani društva. 
 

18. člen 
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno Skupščino sklicuje UO vsaki dve leti. Izredna Skupščina se sklicuje po potrebi. 
Sklicuje jo lahko UO na svojo pobudo, na pobudo nadzornega odbora ali pa na zahtevo tretjine članov društva. Izredna Skupščina 
sklepa samo o stvari, za katero je bila sklicana. UO je dolžan sklicati izredno Skupščino najkasneje v enem mesecu po zahtevi za 
sklic. Vabilo z dnevnim redom za Skupščino mora biti poslano najmanj 7 dni pred sklicem Skupščine. 
 
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi Statuta ali o prenehanju delovanja 
društva, je potrebno, da za to glasuje najmanj 2/3 navzočih članov in da prisostvuje Skupščini najmanj polovico članov. Način 
glasovanja določi Skupščina. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva. 
 

19. člen 
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku seje prisotnih več kot polovica članov. Če ob napovedanem času ni 
prisotnih dovolj članov se začetek Skupščine preloži za pol ure, nakar Skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj tretjina 
članov. 
 
Če po tridesetih minutah ni predvidene sklepčnosti, se počaka še 30 minut, nakar zadostuje za sklepčnost 10 članov. 
 

20. člen 



Skupščino otvori predsednik UO in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Skupščina izvoli tudi zapisnikaka, dva overovatelja 
zapisnika, verifikacijsko komisijo in po potrebi kandidacijsko in volilno komisijo ter druge delovne organe Skupščine. 
 
 
SKUPŠČINA: 
 

21. člen 
- sklepa o dnevnem redu, 
- razpravlja in sklepa o poročilih UO, IO, NO, ČR, 
- sprejema delovni program društva, finančni načrt in zaključni račun, 
- daje razrešnice članom odborov in vodilnim funkcionarjem društva, 
- odloča o pritožbah na sklepe UO, IO in odločbah ČR, 
- sprejema Statut društva ter druge splošne akte, 
- z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje UO, IO, NO in ČR, 
- odloča o vključevanju društva v ustrezne zveze društev in druge organizacije doma in v tujini ter o izstopu iz njih, 
- podeljuje naziv častnega člana društva, 
- odloča o premoženju društva, 
- odloča o prenehanju društva, 
- razpravlja in odloča o vseh ostalih vprašanjih, pomebnih za delo društva. 
 

22. člen 
O delu Skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overovatelja zapisnika. 
 
 
UPRAVNI ODBOR 
 

23. člen 
Upravni odbor opravlja organizacijske in strokovne zadeve. Je izvršilni organ Skupščine in opravlja zadeve, ki mu jih naloži 
Skupščina ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. 
 

24. člen 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini. 
 
Upravni odbor sestavljajo: 
 
- predsednik, 
- podpredsednik, 
- člani, (ki imenujejo svoje namestnike), 
- predsednik IO. 
 

25. člen 
Upravni odbor šteje do 15 članov. 
 

26. člen 
Predsednik društva je predsednik UO (v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik), ki zastopa društvo pred 
državnimi organi ter drugimi organizacijami ter tretjimi osebami po navodilih Skupščine ali UO. 
 

27. člen 
UO upravlja društvo v času med dvema Skupščinama po smernicah sprejetih na Skupščini. Sestaja se po potrebi, najmanj pa 
enkrat na 3 mesece. 
 

28. člen 
Člane UO voli Skupščina vsaki dve leti in so lahko večkrat zapored izvoljeni. 
 

29. člen 
UO v okviru svojega delovnega področja iz 23. člena, opravlja zlasti naslednje zadeve: 
 
- sklicuje Skupščino in pripravlja poročilo o delu ter predloge za Skupščino, 
- neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva, ki jih določa ta statut in sklepi Skupščine, 
- odloča o višini članarine za redne in podporne člane, 
- sklepa o strokovnih srečanjih, kotizacijah na njih, 
- izdaja pooblastila za zastopanje društva v mednarodnih združenjih, 
- voli zastopnike društva v domačih zvezah društev, 
- izvaja druga dela, za katera ga pooblasti Skupščina, 
- ustanavlja razna redna ali začasna delovna telesa, 
- ocenjuje strokovne prispevke za tuje revije. 
 

30. člen 
UO sprejema sklepe, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. V slučaju izpraznjenih mest lahko UO nadomesti v svoj sestav 
največ tri člane 
 
 
 
IZVRŠILNI ODBOR 
 



31. člen 
Upravni odbor izvoli za opravljanje upravnih, administrativnih in tehničnih zadev svoj Izvršilni odbor, ki je izvršilni organ Upravnega 
odbora. Izvršilni odbor je za svoje delo odgovoren UO. 
Veljavne sklepe sprejema, če je prisotna večina članov in če zanje glasuje večina prisotnih. 
 

32. člen 
Izvršilni odbor sestavljajo: 
 
- predsednik in njegov namestnik, 
- člani, 
- tajnik, 
- blagajnik. 
 

33. člen 
Predsednik IO je član UO. Člani IO so izvoljeni vsaki dve leti in so lahko večkrat izvoljeni. IO je za svoje delo odgovoren UO. 
 

34. člen 
IO opravlja zlasti zadeve, ki mu jih naloži UO in Skupščina, predvsem pa: 
 
- pripravlja predloge za splošne akte, 
- pripravlja in sestavlja predlog programa dela, finančni načrt in zaključni račun, 
- vodi posle, ki zadevajo evidenco članov društva, 
- skrbi za materialno-finančno poslovanje društva, 
- opravlja naloge s področja obrambe in zaščite. 
 

35. člen 
IO se sestaja najmanj enkrat mesečno. 
 
 
NADZORNI ODBOR 
 

36. člen 
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov in treh namestnikov, ki jih izvoli Skupščina za dobo dveh let in so lahko večkrat 
izvoljeni. 
 

37. člen 
Nadzorni odbor društva spremlja delo društva in njegovih organov ter nadzira finančno in materialno poslovanje društva. 
 
Nadzira: 
 
- izvajanje Statuta in drugih aktov, 
- izvajanje sklepov organov društva, 
- izpolnjevanje dolžnosti članov in organov društva, 
- odgovorno in ekonomično uporabo sredstev društva, 
- uresničevanje in varstvo pravic članov ter organov društva, 
- uresničevanje drugih pravic, dolžnosti in interesov članov. 
 
Nadzorni odbor je odgovoren za svoje delo Skupščini in ji mora pisno poročati vsaj enkrat letno. 
 

38. člen 
Nadzorni odbor sprejema svoje sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če glasujeta dva člana. 
 
Člani NO ne smejo biti hkrati člani UO in IO in imajo pravico udeležbe na vseh sejah odborov in komisij društva, brez pravice 
odločanja. 
 
 
ČASTNO RAZSODIŠČE 
 

39. člen 
Častno razsodišče sestavljajo trije člani in trije namestniki, ki jih izvoli Skupščina za dobo dveh let in so lahko večkrat zapored 
izvoljeni. Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka kazni za kršitev nalog in ciljev društva in prekrškov. Za vodenje 
disciplinskega postopka se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku in pravilnik o poslovanju 
častnega razsodišča. Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti član pravico pritožbe na Skupščino kot drugostopenjski 
organ. 
 

40. člen 
Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje Statuta in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, 
ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva oz., če krši pravice in dolžnosti naštete v 10. členu Statuta. 
 

41. člen 
O prekrških odloča na prvi stopnji Častno razsodišče. 
 

42. člen 
Častno razsodišče lahko izreče članom društva naslednje disciplinske ukrepe: 
 



- opomin, 
- javni opomin, 
- izključitev. 
 
Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe o kazenskem postopku in določila 10.,14. in 15. člena Statuta. 
 
O pritožbah proti ukrepom Častnega razsodišča odloča na svojem prvem naslednjem sklicu Skupščina društva kot 
drugostopenjski organ. 
 
 

IV. PREDSEDNIK 
 
 

43. člen 
Predsednika društva voli Skupščina. 
Mandat predsednika traja dve leti. Po poteku mandata je ista oseba lahko ponovno izvoljena za predsednika. 
 

44. člen 
Predsednik: 
 
- vodi, zastopa in predstavlja SRDIT, 
- predseduje UO ter predlaga v sprejem odločitve iz njegove pristojnosti, 
- predlaga skupščini izvolitev podpredsednika in predsednika IO, 
- predlaga UO izvolitev predsednikov komisij UO,  
- sprejema poslovne odločitve o finančnih, organizacijskih in kadrovskih vprašanjih v skladu z akti društva in odločitvami 

skupščine ter UO. 
- opravlja druge naloge v skladu s statutom, programom dela društva in sklepi Skupščine ter UO in v skladu s predpisi, ki zadevajo 

poslovno funkcijo. 
 

45. člen 
Predsednik društva lahko sklicuje kolegij v katerem so predsednik društva, predsednik IO in predsedniki komisij, kot posvetovalno 
telo pred obravnavo posameznih pomembnih vprašanj iz delovanja društva. 
 

46. člen 
Skupščina društva lahko razreši predsednika pred iztekom mandata. Razrešitev predsednika je možna iz naslednjih razlogov: 
 
- če ni izvajal sklepov skupščine ali UO, 
- če je kršil določbe aktov društva, posebej Statuta, 
- na njegovo željo. 
 
Če je predsednik razrešen pred potekom mandata, se izvedejo najpozneje v treh mesecih volitve novega predsednika. Do 
izvolitve novega predsednika opravlja funkcijo podpredsednik. 
 
 

V. MATERIALNO- FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA 
 
 

47. člen 
Dohodki društva so: 
 
- članarina rednih članov, 
- dodeljena sredstva od skupnosti, 
- druge dotacije, 
- dohodki od prireditev, 
- darila in volila, 
- drugi dohodki. 
 
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta. 
 

48. člen 
Premoženje društva sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S 
premoženjem društva upravlja UO. Premičnine se lahko odkupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje UO. O 
nakupu ali odtujitvi nepremičnin društva odloča Skupščina. 
 

49. člen 
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. 
 
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi 
določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi 
standardi za društva. 
 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežke prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za 
katero je bilo ustanovljeno. 
 
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 
 



 
50. člen 

SRDIT razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme Skupščina. Na Skupščini 
se obravnava in sprejme zaključni račun. 
 

51. člen 
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik, tajnik in blagajnik društva. 
 
društvo SRDIT ima žiro račun št. 50102-678-0700093 pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet. 
 
 

VI. KONČNE DOLOČBE 
 
 

52. člen 
Društvo preneha delovati: 
 
- s sklepom Skupščine, 
- po samem zakonu. 
 
V primeru prenehanja društva se njegovo premoženje deponira za čas 2 let in se nato deli na dva enakovredna deleža med DIT 
RLV in DIT RRPS. 
 

53. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta se sprejemajo po istem postopku, ki velja za sprejemanje tega Statuta. 
 

54. člen 
Ta Statut je sprejela Skupščina društva dne 28.10.1997 v Ljubljani in velja takoj. 
 

55. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta Statut, preneha veljati Statut, ki je bil sprejet na skupščini dne dne 10.09.1993 v Velenju. 
 
 
 
 
 
 
Tajnik SRDIT: Predsednik UO SRDIT: 

 
 
mag. Jože KORTNIK 

 
Matjaž CEROVAC 

 

 
 

 


