
Na    podlagi    9.  in  33.   člena   Zakona   o   društvih  (Ur. l. RS,  št.  60/95)  so  
delegati    na     Skupščini     Zveze   društev   varnostnih    inženirjev    Slovenije   
sprejeli   dne  29.6.2004 

 
 

S   T   A   T   U   T 
 
Zveze  društev  varnostnih   inženirjev    Slovenije 

 
 

I. SPLOŠNE  DOLOČBE 
 
 

1.člen 
 

Zveza    društev    varnostnih    inženirjev    Slovenije    (v    nadaljnjem   besedilu   
ZDVIS)  je  zveza,  ki  združuje  medobčinska  in  regionalna  društva  varnostnih  
inženirjev  (v  nadaljnjem  besedilu  DVI),    ki  delujejo  na  območju   Republike  
Slovenije. 
V  zvezo  se   združujejo   na   podlagi   pristopne   izjave,   na   podlagi   skupnih 
interesov  in  Zakona  o  društvih. 

 
 

2.člen 
 

Ime:   Zveza  društev  varnostnih  inženirjev  Slovenije. 
Sedež:   Miklošičeva 38/III,  1000   Ljubljana. 
ZDVIS  je  pravna  oseba  zasebnega  prava. 
ZDVIS  ima  pečat  okrogle  oblike  premera  3  cm   z  napisom: Zveza  društev 
varnostnih  inženirjev  Slovenije;    v   sredini   je   stilizirana  črka   S. 

 
 

3.člen 
 

Delovanje ZDVIS  je javno.  
Svoje  člane  obvešča  zveza: 
- s  pravico  vpogleda  članov  v  zapisnike  organov  zveze, 
- preko  sredstev  javnega  obveščanja. 

 
Širšo javnost obvešča  zveza  o  svojem  delu  tako,  da  so  seje  organov  zveze 
javne, da organizira  okrogle mize in  tiskovne  konference.  Na  svoje  seje vabi 
predstavnike  zainteresiranih  organov,   organizacij  ter   predstavnike  sredstev 
javnega  obveščanja. 

 
Za  zagotovitev  javnosti   dela   in   dajanje  točnih   informacij   o  delu   zveze 
je  odgovoren   predsednik  zveze. 

 
ZDVIS  je  članica  Slovenske  inženirske  zveze  (SIZ). 

 
 



 
II. NAMEN,  CILJI  IN  NALOGE  ZDVIS 

 
 

4.člen 
 

ZDVIS  je ustanovljena z namenom,  da  opravlja  naslednje  naloge: 
- koordinira  skupne  naloge  društev; 
- informira,  usposablja  in   povezuje   strokovnjake,   ki  sodelujejo  v  DVI  na 
  področju  varnosti  in  zdravja   pri  delu,  požarnega  varstva  in  varstva okolja; 
- koordinira  in  opravlja  strokovne  naloge  za  zainteresirane družbe, institucije 
  ter  druge  organizacije  in  organe  (tudi  društva in državne organe),  v  skladu 
  s  predpisi; 
- da  z  društvi   in   drugimi   zainteresiranimi   dejavniki   organizira   in   izvaja 
  strokovna  posvetovanja,   simpozije,     znanstvene    in    strokovne   sestanke, 
  ekskurzije  ter   druge  oblike  dela   s   področja   strokovnega   -   povezovanja 
  z    drugimi    asocijacijami    inženirjev,     upravnimi    organi   in   šolami   za  
  usposabljanje   strokovnjakov; 
- da  sodeluje  pri  oblikovanju  predlogov, mnenj,  stališč, sprejemanju  zakonov, 
  tehničnih   in   drugih   predpisov   v   zvezi   s   stroko,  z  upravnimi  organi  in 
  drugimi organizacijami. 

 
5.člen 
 
Člani   zveze  so  društva  varnostnih   inženirjev  ter druga  strokovna  združenja 
(v nadaljnem besedilu: člani zveze),  ki  delujejo   na  področju  varnosti  pri  delu 
in  sprejemajo   Statut   zveze.   Članstvo   v    ZDVIS    je    prostovoljno. 
Članstvo v ZDVIS se obnavlja tako, da mora član izpolniti obveznosti po Statutu 
ter   poravnati  letno  članarino  v  roku,   ki   ga   določi   izvršni   odbor  ZDVIS. 
 
6.člen 
 
Osnovne pravice in obveznosti članov zveze so: 
- da samostojno in prostovoljno odločajo o svojem članstvu v zvezi in izstopanju  
   iz nje; 
- da  dosledno  izvajajo  programske  naloge   in  določila  statuta  zveze; 
- da z medsebojnim sporazumevanjem  in  dogovorom  organizirajo  in  izvedejo  
   v imenu zveze skupne programe, simpozije, posvetovanja in druge oblike dela; 
- da  s  svojimi delegati volijo in so izvoljeni v organe zveze; 
- da  redno  plačujejo  članarino in ostale pripevke ter izvršujejo naloge in sklepe,  
   ki jih določi organ  ZDVIS. 

 
7.člen 

 
Članom zveze  preneha članstvo  v  ZDVIS: 
- s  sklepom   skupščine   ali   občnega  zbora   društva   in  pismenim obvestilom; 
- s  prenehanjem  delovanja  društva  
- v  primerih, ko posamezno društvo grobo krši Statut zveze z dokončno odločbo,  
   ki jo izda častno razsodišče. 
 



8.člen 
 

Pravice   in   dolžnosti  članov   in   organov   ZDVIS  so  častne.   Za  svoje  delo  
v  organih  zveze   praviloma   ne   prejemajo  plačila,  razen  povrnitev  stroškov  
za  izvajanje  svoje  funkcije.   Za  izredne   dosežke   in   požrtvovalnost,   ki   jo  
funkionar   ZDVIS  pokaže   s   svojim   delom,    lahko    izvršni   odbor   prizna  
takemu  posamezniku  ustrezno  nagrado. 

 
 
III. ORGANI  ZDVIS 

 
 

9.člen 
 
Organi zveze so: 
a. Skupščina 
b. Izvršni odbor 
c. Nadzorni odbor 
d. Častno razsodišče 
 
 
a. SKUPŠČINA 
 
10.člen 

 
Skupščina  zveze  je   najvišji   organ   zveze   in   imenuje  oziroma  voli  druge  
izvršilne  organe.  Skupščino sklicuje IO  vsako  leto.  Sestavljajo  jo delegati iz  
posameznih  društev. Vsak član zveze delegira  v skupščino zveze tri delegate. 
 
Skupščino  otvori  predsednik  IO,   vodi  pa  jo  delovno  predsedstvo. 
Skupščina   je  lahko  redna   in   izredna.   Redno   skupščino   sklicuje   izvršni 
odbor  enkrat   letno.  Izredna   skupščina   pa   se   skliče  po  sklepu   izvršnega  
odbora,  na   zahtevo   nadzornega  odbora  ali   na   zahtevo   1/3  članov  zveze.   
Izvršni   odbor   je   dolžan   sklicati    izredno  skupščino   v    roku  30  dni  od   
prejema   zahteve  za  sklic.  
Če   izvršni   odbor    izredne  skupščine   ne    skliče    v     predpisanem    roku,  
ga    skliče     predlagatelj,     ki      mora      predložiti     tudi     dnevni    red    z     
ustreznimi  materiali.  
Izredna   skupščina    sklepa   le    o    zadevi    za    katero    je     bila    sklicana. 

 
O   sklicu   skupščine   in    predloženim   dnevnim   redom   morajo   biti   člani  
zveze  seznanjeni   najmanj   14  dni   pred   sklicem. 

 
Skupščina    je    sklepčna,    če    je    prisotnih    več   kot   polovica   delegatov. 

 
Če   skupščina     ni    sklepčna,     se    zasedanje   odloži    za   30   minut.    Po   
preteku  tega  časa   je   skupščina   sklepčna,    če    je   prisotnih   najmanj  1/3    
delegatov. 
 
 



Glasovanje    je    praviloma    javno,     lahko     pa     se     člani     na    samem  
zasedanju   odločijo    za    tajni     način    glasovanja.   
Volitve   organov   so   praviloma   javne. 

 
O    delu    skupščine   zapisnikar    vodi   zapisnik,    ki   ga    podpišejo   poleg   
njega    še    predsednik    delovnega     predsedstva      in    dva      overovatelja. 

 
11.člen 

 
Naloge  in  pristojnosti  skupščine: 
- sklepa o dnevnem redu; 
- obravnava  poročila  o  delu   IO   in   NO  ter  v  zvezi  s  tem  sprejema  sklepe; 
- sprejema  program  dela,  finančni  načrt  in  zaključni  račun; 
- voli  in  razrešuje  predsednika  in  člane  IO,  predsednika  in  člane  NO  
   ter  predsednika   in  člane  častnega   razsodišča; 
- sprejema  statut   zveze  in  eventuelne  druge  akte  ter  njihove  spremembe  in  
   dopolnila; 
- odloča  o  pritožbah  zoper  odločitve izvršnega odbora  in  častnega razsodišča; 
- sprejema  poslovnik  skupščine,  izvršnega  odbora,  nadzornega  odbora  ter 
   pravilnik  častnega  razsodišča; 
- sprejema  člane  in  odloča  o  njihovem  izstopu;  
- imenuje člane uprave Fundacije Avgusta Kuharja za mandatno obdobje štirih let 
- imenuje člana ZDVIS v Svetu za VZD pri Vladi RS 
- podeljuje  nagrade  in  priznanja  Fundacije  Avgusta  Kuharja; 
- sklepa o prenehanju ZDVIS. 

 
 

b. IZVRŠNI ODBOR (IO) 
 

12. člen 
 

IO   je   izvršilni   organ  zveze,   ki   opravlja  operativne – to  je   organizacijske,  
administrativne,  strokovno-tehnične in  upravne naloge. IO  se  pri  svojem  delu  
povezuje   z   društvi,  strokovnimi  asocijacijami  in  posamezniki,  ki  sodelujejo    
pri    izvajanju    progamov    dela.    IO    za    svoje    delo   odgovarja  skupščini.  
Izvršni  odbor  ima  toliko  članov - kolikor  je  društev  in  sekcij 
 
Predsednik   ZDVIS   je   po   svojem    položaju   predsednik   IO   zveze. 
IO  se  sestaja  po  potrebi  najmanj  pa  3  krat  letno. 
 
13.člen 

 
IO  opravlja  zlasti  naslednje  naloge: 
- sklicuje  seje  IO  in  skupščine  ter  pripravlja  gradivo  za  seje  in  sestanke; 
- pripravlja  predloge  za  akte  ZDVIS,  programe  dela,  finančni  načrt  in  
   zaključni račun; 
- skrbi  za  materialno  poslovanje  in  sredstva  zveze; 
- imenuje podpredsednika,  tajnika  in  blagajnika  oziroma  odloča  o  drugačnem   
   načinu  vodenja  računovodskih  nalog; 
- določa  višino  članarine  članicam  zveze; 



- pripravlja  predloge  za  nagrade,  priznanja  in  pohvale; 
- potrjuje  predlog  finančnega  poročila  in  poročila  NO  in  DS 
- imenuje  delegate  za  organe  SIZ  in  Inženirske  zbornice  Slovenije. 

 
Izvršni   odbor  dela   na   sejah,   ki   jih   sklicuje   predsednik  zveze,  v  njegovi  
odsotnosti   pa  podpredsednik  zveze. 

 
Izvršni  odbor   je  sklepčen,   če   je  na   seji  navzočih  več  kot polovica  članov.  
Veljavne  sklepe  sprejema  z  večino  glasov  prisotnih. 
 
14.člen 

 
Predsednik  in  člani  IO  so  voljeni  za  mandatno  obdobje  štirih  let  z  možnostjo  
ponovne  izvolitve. 
Predsednik  IO  predstavlja  in  zastopa  zvezo  navzven  in  je  sočasno  predsednik  ZDVIS. 
Predsednik  IO vodi  delo  IO  in  skrbi  za  zakonitost  in  uspešnost  poslovanja. 
 
 
c. NADZORNI ODBOR (NO) 

 
15.člen 

 
Predsednika  in  dva  člana  NO  izvoli skupščina za mandatno  obdobje štirih let 
z  možnostjo  ponovne  izvolitve.   NO   je  odgovoren  za  svoje  delo  skupščini. 
Njegova  naloga je  spremljanje dela IO in nadzor nad materialnim in finančnim  
poslovanjem  ZDVIS  ter  poročanje  o  tem  na  skupščini. 
Člani  nadzornega  odbora   ne   morejo   biti   obenem  člani  izvršnega  odbora.  
Lahko   sodelujejo   na   sejah     izvršnega   odbora,    ne   morejo   pa   odločati. 
Nadzorni   odbor   je    sklepčen,   če    so   na   seji    prisotni    vsi    trije   člani.  
Veljavne  sklepe  sprejema   z   večino   prisotnih. 

 
 
d. ČASTNO RAZSODIŠČE 

 
16.člen 

 
Častno  razsodišče   ZDVIS  sestavljajo:  predsednik   razsodišča  in  dva  člana;  
izvoli   jih   skupščina   za   mandatno  dobo   štirih  let  iz   vrst   predstavnikov  
članov   z  možnostjo  ponovne  izvolitve. 
Častno   razsodišče   skrbi    za    razvijanje,   uveljavljanje  in   krepitev  dobrih  
stanovskih – društvenih običajev. 
Častno  razsodišče  odloča na  predlog izvršnega odbora  ali nadzornega odbora. 
 
Kot  dejanja,  ki so  v  nasprotju  z  dobrimi  stanovsko  društvenimi  običaji  se  
štejejo zlasti: 
- dejanja  in  postopki  s  katerimi  se  krši  Statut  ZDVIS; 
- kršitve  sprejetih  obveznosti  po  pogodbi  in  dejanja,   ki  povzročajo  škodo  
  članom; 
- druge  kršitve  medsebojnih  odnosov,   ki  ogrožajo  pravice  drugih  ali  kako  
  drugače  prizadenejo  njihove  interese; 



- kršenje  določil  etičnega  kodeksa  varnostnih  inženirjev. 
 

Disciplinski  ukrepi,  ki  jih po izvedenem  postopku  v skladu  z  disciplinskim 
pravilnikom   izreče  častno  razsodišče  so: 
- opomin, 
- javni  opomin, 
- izključitev. 
Zoper  sklep,   ki  ga   izda   častno  razsodišče  ima  prizadeti  pravico  pritožbe   
na  skupščino,   kot   drugostopenjski   organ. 
 
 
IV.  FINANČNO IN MATERIALNO  POSLOVANJE 

 
17.člen 

 
Viri dohodkov: 
- članarina; 
- dohodek   iz   dejavnosti   ZDVIS   in   naslova   materialnih   pravic; 
- pripevki  sponzorjev  in  donatorjev;  
- sredstva oglaševanja in reklame 
- javna  sredstva  in  drugi  viri. 

 
18.člen 

 
ZDVIS   razpolaga   s    finančnimi    sredstvi   v    skladu   s   programom   in  
finančnim   planom,    ki   ga   sprejme   IO   in   potrdi   skupščina. 
Finančne   in   materialne   dokumente    podpisuje   predsednik,    v    njegovi   
odsotnosti pa  tajnik. 
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    zveze,    ki   mora   biti   v    skladu  z 
računovodskimi  standardi   za  društva. 
 

 
 

V. PRENEHANJE  ZDVIS 
 

19.člen 
 

ZDVIS  preneha  z  delom: 
- po  volji  članov 
- po  zakonu 
 
 
 
 
 
20.člen 
 



Sklep   o   prenehanju    ZDVIS   sprejme   skupščina    ZDVIS,    če    je   zanj  
glasovalo   več   kot   dve   tretjini  ( 2/3)  navzočih   delegatov  (predstavnikov  
društev in sekcij). 
 
V primeru prenehanja delovanja ZDVIS pripadajo vsa sredstva Slovenski inženirski  zvezi  (SIZ). 
 
Zastopnik   ZDVIS    mora    o    sklepu    skupščine   ZDVIS    obvestiti    pristojni   organ   in  
Slovensko inženirsko zvezo  v  30  dneh  po  sprejemu  le-tega. 
 
Proračunska  sredstva  se  vrnejo  proračunu. 
 
 
 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
21.člen 
 
Spremembe   in   dopolnitve   Statuta    se    sprejemajo   po    istem   postopku,  
ki   velja   za  sprejemanje   tega   Statuta. 

 
 

22.člen 
 

Ta   Statut   je   sprejela   skupščina  ZDVIS   dne   29.6.2004   in   velja   takoj. 
 
 

23.člen 
 

Z   dnem,   ko   začne   veljati    ta   Statut,   preneha  veljati  Statut ,  ki  je  bil  
sprejet  na  Skupščini   ZDVI  Slovenije   dne  23.5.2002. 

 
 
 
 
 
 
         Ljubljana  29.6.2004                                                                      Predsedsednik  ZDVIS: 
                                                                                                                Milan Dobovišek inž.el. 
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