Na podlagi1. odstavka20.dlenaZakonaodruStvih(UradnilistRSSt.6112006)
in 3. dlenaZakonao
spremembah
in dopolnitvah
je Skup5dina
Zakonao dru5tvih(UradnilistRS, 5t. 39/2011)
ZDGTTSna
svojirednisejidne 23. 05. 2013sprejelaspremenjen
in dopolnjen:

STATUT
ZVEZEDRUSTEV
GRADBENIH
INZENIRJEV
IN TEHNIKoVSLoVENIJE
I. SPLOSNEDOLOEBE
1. dlen
ZvezadruStevgradbenihinZenirjev
in tehnikovSlovenijeje samostojnain nepridobitna
strokovna
zvezaregionalnihdru5tevgradbenihinZenirjevin tehnikovin specializiranih
dru5tevsorodnega
podrodja.
lme zvezeie ZYEZADRUSTEVGRADBENIHINZENTRJEV
tN TEHNTKOV
SLovENtJE( v nadatjnjem besediluZDGITS).
SedeZZDGITSje v Ljubljani.
2. 6len
ZDGITSje vdlanjenav SlovenskoinZenirsko
zvezoin se lahkovdlanitudi v mednarodnestrokovne
organizacije,d ruStvaali zveze.
3. dlen
ZDGITSje pravnaosebazasebnegaprava.Njenepravicein dolZnostiizhajajoiz Zakonao dru5tvih,
pravnegareda RepublikeSlovenijein tega Statuta.
V skladuz dolodilizakonaza zakoniloposlovanjeZDGITSodgovarjatadru5tvoin zastopnikdruStva.
ZDGITSodgovarjaza svojeobveznostiz vsem svojimpremoZenjem.
Skup5dinalahkodolodi tudi
drugeosebeza zastopanje,vendarz omejenimipooblastili.
Za sprejeteobveznostiodgovarjaz vsem svojimpremoZenjem.
4. 6len
ZDGITSima svojZig.
Zig je okrogel,premera3 cm.
Na oboduznakajenapis:zvEzA DRUSTEVGRADBENTH
TNZENTRJEV
tN TEHN|KovsLovENtJE.
5. dlen
ZDGITSsilahko pridobiodpristojnegarepubli5kega
organasklepo statusuzveze,kidelujev javnem
interesu.

II. NAMENIN NALOGEZDGITS
6. dlen
Namen delovanjaZDGITS ni pridobivanje
dobidka.PreseZkeprihodkovnad odhodkiiz dejavnostiin
drugihvirovZDGITStrajnonamenjaza uresnidevanje
svojeganamenain ciljevin jih ne deli med
svojedlane.
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Ciljidelovanja
ZDGITSso naslednji:
o seznanjanje
gradbenih
gradbene
in tehnikov
in doseZki
na podrodju
inZenirjev
s spoznanji
dejavnostivnaj5ir5em
pomenuin stanovsko
problematiko,
. spodbujanje
pri
gradbenih
inZenirjev
in tehnikov,
da v okvirudru5tevaktivnosodelujejo
potrebopo medsebojnem
stroketer na lokalnemnivojuraz5irjajo
uveljavljanju
problemov,
sodelovanju
in reievanjustanovskih
strokovnem
o seznanjanje
gledere5evanja
problem
organovs svojimistali5di
ov v zveziz
drZavnih
gradbeni5tvom
interesov,
in zastopanje
stanovskih
. predstavljanje
gradbeni5tva
domain v tujini,
o razvijanje
organizacijami
domain v tujini.
stikovs podobnimi
naloge:
Za doseganje
svojihciljevimaZDGITSnaslednje
. vzpodbuja
obmodjih
Slovenije
in drugihspecializiranih
ustanavljanje
dru5tevna posameznih
interese
6lanic,
strokovnih
dru5tevter usklajuje
o sodelujepripripraviin izdelavitehnidne
predpisov
zakonodaje,
in standardov,
e koordinira
prisprejemanju
interesstrokes sodelovanjem
strokovnih
smernic,
stali5din
zbornico
Slovenije,
lnZenirsko
zbornico
Slovenije,
Slovensko
sklepovz gospodarsko
inZenirsko
zvezoin pristojnimi
ministrstvi,
o z razlilnimiaktivnostmi
iniciativo
strokovnih
delavcev
spodbujain razvijaustvarjalno
gradbeni5tva,
slovenskega
. skrbizanenehno
gradbenih
inZenirjev
in tehnikov,
zlastis svojoreviizobraZevanje
strokovno
jo >Gradbenivestnik<
predavanj
in
in s prirejanjem
strokovnih
seminarjev,
strokovnih
organiziranjem
strokovnih
ekskuzijs podrodjadelovanjaZDGITS,izdalasvojestrokovnoin
vestnik<
ter izdajadrugostrokovno
in poljudnoznanstveno
znanstveno
revijo>Gradbeni
predpisi
publikacije,
v
skladu
z
veljavnimi
s
tegapodrodja,
literaturo,
elektronske
javnost
. prekosvojespletnestraniobve56a
zainteresirano
o svojemdelovanju;
dejavnost
v zveziz'.
ter tudipridobitno
o 58.110lzdajanjeknjig
. 58.140lzdajanjerevijin drugeperiodike
o 82.300 Organiziranje
razstav,sejmov,sreianj
. 85.590DrugjenerazvrSienoizobraZevanje,
izpopolnjevanje
in usposabljanje

7. 0len
DeloZDGITSje javno.
Javnostdela ZDGITSse za 6laniceZDGITSzagotavlja:
. z objavljanjemvabil in zapisnikov,sklepovin obvestilin zakljudnegaradunadru5tva,ki so javno
dostopniin posredovanivsem 6lanom,
.
zizd4o Gradbenegavestnika,
o z obve5danjemprekolastnespletnestrani.
Za 5ir5ojavnostje javnostdela zagotovljenatako,da ZDGITS:
. omogoeanavzo6nostpredstavnikov
sredstevjavnegaobve5danjana sejah in sestankih,
. daje predstavnikomsredstevjavnega obve5danjainformacijeo svojem delu,
o sodelujena tiskovnihkonferencahs predstavniki
sredstevjavnegaobve5danja,
o izdla glasiloGradbenivestnik.
Za zagotovitevjavnosti dela je odgovorenpredsednikZDGITS.
Uradnaobvestilaali pojasniladajejoposameznikilahkole s pooblastilompredsednikaZDGITS.
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IIt. ELANSTVO
8. dlen
elaniZDG|TS
so lahkole druitvagradbenih
inZenirjev
in tehnikov,
specializirana
dru5tvagradbenih
inZenirjev
in tehnikov
tersorodnadruStva,
ki so registrirana
v skladus temzakonomin se obvezujejo,
da bodoizpolnjevala
obveznosti
iz tegastatuta.Dru5tva
kotpravneosebezastopav ZDGITSenaali
vedpoobla5denih
oseb.
Nove6lanesprejema
pogojeiz tegastatuta
v ZDGITSizvr5niodbor,ki preveri,
ali novidlanizpolnjuje
in alije pristojni
organtegadru5tva
sprejelustrezni
sklepo vdlanitvi.
9. dlen
ZDGITSse lahkovdlanivsorodnotujoali mednarodno
druStveno
organizacijo
s podobnimi
nameniin
podpogojem,
cilji,predpisanimi
s temstatutom,
da dejavnost
te tujeali mednarodne
organizacije
ni v
nasprotju
z interesiin pravnimredomRepublike
Slovenije.
Odloditev
o vdlanjenju
sprejmeskup56ina
ZDGITS.
1 0 .d l e n
podeljuje
Skup56ina
naslovzasluZnega
dlanaZDGITS.NazivzasluZnega
6lanapodeljuje
skup56ina
ZDGITSdlanom,
ki so s svojimizrednim
delomprispevali
k uveljavljanju
in ugledudejavnostiZDG|TS
v celoti.
IV.PRAVTCE
IN OBVEZNOSTIEIRruIC
11.6len
Pravicedlanic ZDGITSso:
. da samostojnoin prostovoljnoodlodajoo svoji vkljuditviv ZDGITS in izstopuiz dlanstva,
. da prekosvojihpoobla5dencev
volijoorganeZDGITSin da so njihovipoobla5dencivoljeniv
organeZDGITS,
. da dajejopredlogein pobudeza delo organovZDGITSter sodelujejopri njihovemdelu in
izpolnjevanju
nalog,
. da usmerjajodelo organovZDGITS,
r da uZivajovse ugodnostiin storitve,kijih ZDGITSnudi svojimdlanicamin njihovim6lanom,
. da predlagajoimenovanjezasluZnihin dastnihClanovZDGITS,ki lahkopostanejofizidneali
pravneosebe.
ObveznostidlanicZDGITSin njihovih6lanovso:
. da spoStujejo
ta Statutin sklepeorganovZDGITS,
. da sodelujejov aktivnostih,ki so zasnovanev skupnihdogovorihZDGITS,
o da si prizadevajo
za uresniditev
skupnodogovorjenih
ciljevZDGITS,
. da rednopladujejoOlanarino,
kijo dolodilzvr5niodbor,
. da izvr5ujejonalogein sklepe,ki so jih sprejeliorganiZDGITS,
. da varujejougledZDGITS.
ji
V primeru,da dlanica,kljubvedkratnimpisnimopozorilom,ne more izpolnjevati
svojihobveznosti,
lahkoizvr5niodborzadasnozamtznedlanstvo.V dasumirovanjadlanstvadlanicanima glasovalne
pravicena zasedanjuskupidine. Ko so odstranjenirazlogiza zad,asnomirovanjedlanstvav Zvezi, izvr5niodborprekli6ezamrznitev6lansfua.
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12.6len
elanstvov ZDGITSpreneha:
.
s pisnoizjavodlanicepo sklepunajviSjega
organadlaniceo izstopuiz dlanstva,
. s prenehanjemobstojadruStva- dlanice,
. s prenehanjemZDGITS,
.
zizkliuditvijo,
de dlanicadaljdasane plada6lanarinein izpolnjujesvojihobveznosti,kljub
predhodnemu
opominu.elanicoizkljudi
skup5dina,
.
zizkljulitvijo,de dlanicakrSidolodbestatuta.O izkljuditvi
odlodaeastno razsodi5de,
.
pred izstopommoradlanicaporavnatisvojemorebitneobveznosti,kijih ima do ZDGITS.
V. ORGANIZDGITS
1 3 .d l e n
so:
OrganiZDG|TS
. skupsdina,
.
izvr5niodbor,
.
nadzorniodbor,
. dastnorazsodi5de.

V/1.SKUPSEIruR:
14. Elen
je najviSjiorganZDGITS.
Skup5dina
Njej so za svojedelo odgovornivsi organiZDGITS.

1 5 .d l e n
elanicena Skup5dinizastopa
ena ali ved poobla5denih
oseb,pri demerima glasovalnopravicoza
posamezno6lanicole en pooblaSdenec.
Stro5keudeleZbedelegatovdlanicna skupSdinikrijejodlanicesame.
16.dlen
je lahkorednaali izredna.
Skup5dina
RednoskupSdino
sklicujeizvr5niodborenkratletno.Sklicskup5dinemora bitiobjavljenz navedenim
dnevnimredomnajmanjtrideset
dni preddnevom,za kateregaje bilasklicana.
1 7 .d l e n
SkupSdina
na svojemzasedanju:
.
sklepao dnevnemreduzasedanja,
sprejemaStatutZDGITS,poslovniko svojemdelu in sprejemanjunespremembein dopolnitve,
voli in razreSujepredsednika
ZDGITS,kije izvoljen,de zanj na skup5diniglasujenajmanj
polovicaprisotnihpoobla5dencev
dlanic,
voli in razreSujepodpredsednika
in dlaneizvr5negaodbora,predsednika,
6lanein namestnike
dlanovnadzornegaodborater predsednika,
dlanein namestnikedlanoveastnegarazsodi5da,
ki so izvoljeni,de zanjeglasujevedinaprisotnihpooblaSdencev
dlanic,
dolodavrsto in obsegpooblastilpodpredsednika
izvr5negaodbora,kiv odsotnostipredsednika zastopaZDGITS,
po potrebidolodatudi drugeosebeza zastopanjeZDGITS,vendarz jasno dolodenimiin
Ti pooblaSdenciZDGlTS
omejenimipooblastili.
so imenovani,de se s tem strinjavedinanavzoOihpooblaScencev
dlanic,
.,;--,iq-r,
. voli delegacijeza zastopanjeZDGITSpri SIZ in drugihmednarodnihzvezah,
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odlodao vdlanitviv sorodnenacionalnein mednarodnezvezein dru5tva,
odlocao ugovorihzopersklepeizvr5negaodborain dastnegarazsodi5da,
obravnavain sprejemafinandnina6rtZDGITSter sprejemaletnoporodiloo poslovanju
ZDGITSpo predhodnoopravljenemnotranjemnadzorunad finandnimin materialnim
poslovanjem,
ki ga opravinadzorniodbor,
imenujein sprejemadastnedlaneZDGITS,
podeljujenazivezasluZnihdlanovZDGITS,
sprejemadelovniprogramin finandninadrtZDGITSter njunoizvedbo,
razpravllao delu in porodilihizvrSnega
odbora,nadzornegaodborater sklepao njih,
dolodasestavoStrokovnegaforuma,
odlodana ll. stopnjipritoZbezopersklepedastnegarazsodi5da,
odlodana predlogizvr5negaodborao izkljuditvi
dlanice,de dlanicadalj 6asa ne pladadlanarine in ne izpolnjujesvojihobveznosti,kljubpredhodnemuopominu,
odlodao prenehanjuZDGITS,
odlodao drugihzadevahv skladuz namenomin ciljiZDGITS,
zaradiracionalnostidelovanja
ZDGITSlahkoprenesezadasnodelsvojihpooblastilna izvrSni
odborz namenom,da se izpeljejodolodeneaktivnosti.O realizaciji
teh nalogizvr5niodbor
porodana prvi naslednjiskup5dini.

1 8 .6 l e n
lzrednaskup56inase skli6epo potrebi.
Sklidejo lzvrSniodborna svojopobudo,na zahtevoNadzornegaodboraali na zahtevopetinedelegatov.
lzrednaskup5dinasklepasamo o stvari,zaradikatereje bilasklicana.
lzvr5niodborje dolZansklicatiizrednoskup5dinonajkasnejev rokuenegamesecapo tem, ko je prejeltako zahtevo.
jo lahkosklidepredlagatelj,
ee izvr5niodborne sklideskup5dine,
ki mora predloZiti
dnevnired.
Sklicskup5dinemora bitiobjavljenz navedenimdnevnimredomnajmanjsedemdni preddnevom,za
kateregaje bilasklicana.
1 9 .d l e n
je opredeljenos poslovnikomskupSdine,
Delovanjeskup5dine
ki se sprejmekot posebniakt.
20. dlen
SkupSdina
sprejemasvojesklepez vedinoglasovnavzodihpoobla5dencev
dlanic.
Kadarse odlodao spremembialidopolnitvistatuta
ZDGITS,je potrebno,dazalo glasujetanajmanj
prisotnih
poobla5dencev
dve tretjinivseh na skup5dini
6lanicin da prisostuuje
zasedanjunajmanj
polovicapoobla5dencev
dlanic.O prenehanjuZDGITSsklepaskup5dinaz dvotretjinsko
vedinovseh
poobla56encev
dlanic.
Nadinglasovanjadolodiskup56ina.
Ko se glasujeo razreSnici
dlanovali predsednikov
organov,ne morejoo tem glasovati6laniali predgre.
sednikiorganovZDGITS,za katerihrazreSitev
2 1 .d l e n
Skup5dinismejoprisostvovativsi,
ki so, ali Zelijobiti neposrednoali posrednopovezanizdelovanjem
glasuin ne moZDGITS,posebejse vabijodastnidlani,vendarimajopravicole do posvetovalnega
.z,iffi;rejoglasovatiter odlodatio zadevah,o katerihsklepaskup5dina.
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22. tlen
je sklepdna,de je ob predvidenemdasu navzodihved kot polovicapooblaSdencev
Skup56ina
dlanic.
0e skupSdinani sklepdna,se zadetekodloZiza 30 minut,nakarje skup5dinasklepdna,6e je navzoda
vsaj tretjinapooblaSdencev
6lanic.
predsednik
O deluskup5dine
se vodizapisnik,
predsedstva,
kiga podpi5ejo
delovnega
zapisnikar
in
dva overovatelja.
V/2. IZVRSNIODBOR
23. 6len
lzvr5niodborje izvr5ilniorganskupSdinein je za svojedelo odgovorenskup5diniter vodi delo
po programuin sklepih,sprejetihna skup5dini.
ZDGITSmed dvemarednimaskup5dinama
lzvrSniodborvodi delo ZDGITSmed dvemazasedanjemaskup5dines sprejemanjem
operativnih
sklepovza izvedboodloditevskup5dineter opravljazadeve,ki po svoji naravispadajov njegovodelovnopodrodje,predvsempa:
.
pripravljadnevnired skup56ine,porodilater predlogeza odlodanje,sklicujein organiziradelo
skupSdine,
.
programadelaZDGITSv skladus sklepiskup5dine,
skrbiza uresnidevanje
.
pripravljapredlogeprogramadela,finandneganadrtain zakljudnegaradunaza obravnavoin
sprejemna skup56ini,
. sklepao finandnemnadrtuza naslednjeleto,analiziraletnoporoiiloo poslovanjuz bilanco
stanjain izkazomposlovnegaizidater porodilonadzornegaodborao opravljenemnadzoru
nad finandnimin materialnimposlovanjem
v skladus 26. dlenomZakonao dru5tvih,
o pripravljain sprejemasploSneakteZDGITS,
. v skladuz dolodiliZakonao medijihin Pravilnikao nadinuvodenjain postopkuza vpis ter o
posredovanjupodatkoviz razvidamedijevsprejemaposlovnikza redno izdajanjesvoje revije
> Gradbenivestnik<,poslovnikza obdasnozaloZni5ko
dejavnost,kot so strokovnotehnidni
prirodniki,
strokovneknjige,katalogi,in poslovnikazaizdajoelektronskih
publikacij,
. dolodavi5inoletnedlanarineza dlanice,
.
imenujestalnein zadasnestrokovnekomisijeter usmerjain usklajujenjihovodelo,
.
imenujeprojektneskupineza obdasnozaloZniSko
dejavnost,
. spremljadelo v zvezi z izdajanjemsvoje revijeter drugo zaloZni5kodejavnostjoter sprejema
obvezujodesklepev skladus poslovniki,
. odlodao profesionalnem
opravljanjunalogstrokovnesluZbeZDGITS,
.
urejadelovnain pogodbenarazmerjaza delo strokovnihdelavcevZDGITS,
.
nadziradelo strokovnihdelavcevZDGITS.
.
upravljas premoZenjem
ZDGITS,
. odlodao spremembinaslovasedeZaZDGITS,
. opravljadrugenaloge,ki mu jih dolo6iskup5dina.

24.6len
predsednikZDGITS,podpredsednikin nadelomapo en predstavnik
lzvr5niodborsestavljajo:
dlanic
ter po potrebi5e dodatnidlani.
Stevilodlanovse ugotoviob vsakemrednemzasedanjuskup5dine,ko iztedemandatdlanomlzvrSnegaodbora.
elane, predsednikain podpredsednika
lzvrSnegaodboravoli skup50inaza dve leti in so lahkovedkrat
zaPoredomaizvoljeni'
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25.dlen
Delolzvr5nega
odboravodipredsednik
lzvr5nega
odbora,kije po poloZaju
tudipredsednik
ZDGITS
in ga izvoliskupSdina
za dobodvehlet.
Predsednika
lzvr5nega
podpredsednik
odboranadome5da
v dasuodsotnosti
lzvr5nega
odbora,po
posebnem
predsednikovem
pooblastilu.
26.6len
lzvr5niodborse sestajapraviloma
Stirikrat
letno;po potrebiali na zahtevoNadzornega
odborapa tudi
boljpogosto.
Sejaje sklepdna,
deje prisotnih
vedkotpolovica
vsehdlanovlzvr5nega
odbora.Pisno,telefonsko,
je sprejemanje
telegrafsko
aliz uporabopodobnih
tehnidnih
sredstev
sklepovizvrSnega
odboradopustnole,detemune nasprotuje
noben6lan.
Sklepiizvr5nega
odboraso sprejeti,
6eje zanjeglasovala
ve6inadlanov.
posameznih
fzvrSniodbor
lahkozaizvalan)e
nalogimenujekomisije.
Naloge,
Stevilo
dlanovin predsednikekomisijdolodilzvr5niodbor.elanikomisijso lahkole dlanidru5teydlanicZDGITS.Za svoje
deloso komisije
odgovorne
lzvr5nemu
odboru.lzjemoma
lahkolzvr5niodborpovabik sodelovanju
pri
delukomisije
tudizunanjesodelavce.
V/3.NADZORNIODBOR
27. tlen
je organnotranjega
Nadzorniodbor
nadzora
ZDGITS.
je skup5dini,
Odgovoren
kateripisnoporodana sejiskup5dine.
lzvr5nemu
odboruporodanajmanj
enkratletno.
28.dlen
Nadzorni
odborspremlja
deloZDGITSin njenihorganov.
Predvsem
spremlja:
. izvajanje
statutain drugihaktovZDGITS,
. izvajanje
sklepovorganov,
. izpolnjevanje
dolZnosti
dlanicin organov
ZDGITS,
. alise odgovorno,
predpisi
smotrnoin v skladuz veljavnimi
upravljajo
finanena
in
materialna
sredstva
v lastiZDGITS,
r uresnidevanje
in varstvopravicdlanovin organov
ZDGITS,
. obve5danje
6lanicin njenihdlanovo va2nej5ih
vpra5anjih,
o uresnidevanje
drugihpravic,dolZnosti
in interesov
dlanic,
. nadzoruje
finandno
poslovanje.
in materialno
29.dlen
je dolZanpravodasno,
Nadzorniodbor
najmanjpadvakratletnopregledatimaterialno
poin finandno
slovanje
ter najprejporodati
izvr5nemu
odboruin natoskup56ini.
pa morapregledati
Predvsem
letnoporodilo,
bilandno
stanjein izkazposlovnega
izidas pojasnili
ter
preveriti,
podajaresnidni
prikazpremoZenja
ali porodilo
in poslovanja
ZDGITSin alije bilmorebitni
preseZek
prihodkov
ustvarjeni
nadodhodkiporabljen
za uresnidevanje
namenain ciljevZDGITSoz.
opravljanje
nepridobitne
dejavnosti.
V primeruhudihnepravilnostije
Nadzorni
odbordolZanzahtevati
sklicskup5dine.
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je dolZanobvestiti
V primeruugotovljenih
nepravilnosti,
lzvr5niodbor,da ustrezno
ukrepain po potrebisklideizredno
zasedanje
skupSdine.
30. dlen
Nadzorniodborje sestavljeniz predsednika,
dveh dlanovoz njihovihnamestnikov,
ki jih izvoliskupSdinaza dobo dveh let in so lahkovedkratzaporedomaizvoljeni.
Olanina svojisejiizmedsebe izvolijonamestnikapredsednika.
elani nadzornegaodborane morejobitihkratidlanilzvrSnegaodbora,imajopa pravicoudeleZitise
vseh sej lzvrSnegaodbora,vendarbrez praviceodlodanja.
3 1 .d l e n
Seje Nadzornegaodborasklicujenjegovpredsednikin jih tudi vodi;v primerunjegovezadrZanosti
ga
nadomeS6a
njegovnamestnik.
SklepiNadzornegaodboraso sprejeti,de so na seji predsednikin dva dlanaoziromanjunanamestnika in za sklepglasujetavsaj dva prisotnadlanaodbora.
V/4. EASTNO RAZSODISEE
32. dlen
dastno razsodi5de
sestavljajopredsednikin dva dlanain dva namestnika6lanov,kijih voli skup5dina
za dobo dveh let in so lahkovedkratzaporedomaizvoljeni.
je sklepdno,de so prisotnipredsednik,dva dlanaoz. namestniki;veljavnesklepe
OastnorazsodiSde
pa sprejme,de zanjeglasujetavsaj dva prisotnadlana.
33. clen
eastno razsodi5de
v postopkuobravnavakr5itve6lanov,organovin funkcionarjev
ZDGITSin sicer:
- krSitvestatutain drugihsplo5nihaktovZDGITS,
- neizvrSevanje
sklepovorganovZDGITS,
- dejanja,ki kakorkolikrnijougledZDGITS.
O svojihugotovitvahrazsodi5deizdasklep.
Disciplinski
ukrepiso: opomin,javniopomin,odpoklic.
Prizadetiima pravicougovorana skup5dino,ki dokondnoodlodio odgovornostiin ukrepu.
34. dlen
Za postopekse uporabljajodolodilazakonao splo5nemupravnempostopku.
VI. PREDSEDNIK
ZDGITS
35. dlen
pred drZavnimiin drugimiorganiin organizacijamiv
Predsednikzastopain predstavljaZvezo
drZaviin
v tujini.
PredsednikZvezeje hkratitudipredsedniklzvrinegaodborain ga izvoliskup5dinaza dobo 2 let.
Predsednikje izvoljen,i,e zanj na skup5diniglasujeved kot polovicaprisotnihpoobla5dencev
dla;ri,c.^
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je odgovorenza delovan
je Zvezev skladus statutomin pravnimredomRepublikeSlovePredsednik
nrye.Za svojedeloje odgovorenskup5diniin lzvr5nemuodboru.
V predsednikovi
odsotnostizastopaZvezopodpredsednik.

VII.FINANCIRANJE
DEJAVNOSTI
ZDGITS
36. dlen
Za uresniditev
svojihnalograzpolagaZDGITSz lastnimimaterialnimi
sredstviin dohodki.
Viri dohodkovZDGITSso:
r dlanarina
6lanic,
. dotacrjein subvencijein javna sredstva,
. sredstvaza storitveZDGITS,kot so seminarji,tedaji,ekskurzije,
. sredstvaiz zaloZniSke
dejavnosti,
. donacUein prostovoljni
prispevki.

37.dlen
S premoZenjem
ZDGITSupravlja
lzvr5niodbor.
predradun
lzvr5niodborpripravlja
dohodkov
in izdatkov
in o njemporodaskup5dini.
38. dlen
Finandnoin materialnoposlovanjemora polegsploSnihzakonskihdolodilin dolodilslovenskega
radunovodskega
standardaza druStvaupo5tevati5e sledede:
'
'
'
'
'

pridobitnadejavnostmora biti povezanaz nameniin ciljiZDG|TSin to kot dopolnilna
dejavnostneprofitnidejavnostivobsegu,ki sluZinamenuin ciljemZDGITS.
ZDGITSvodi poslovneknjigepo sistemudvostavnegaknjigovodstva,
prirejenegaza
lastnepotrebe,
podatkeo finandnemin materialnemposlovanjusvojepridobitnedejavnostimoravoditiin
izkazovati lodeno,
ZDGITSmoraza poslovnoleto izdelatiletnoporodilo,kivsebujebilancostanjain izid
poslovnegauspehas pojasnilikizkazu ter porodiloo poslovanjuZDGITS,
poslovneknjigein letnoporodilomorajoomogoditiocenjevanje,
ali so morebitnipreseZki
prihodkov
nad odhodkiporabljeniza
namenein ciljev skladuz dolodili(dopolnjenega)
19.
dlenastatuta.

Podrobnej5i
nadinfinandnegain materialnega
poslovanjaje razvideniz posebnegaposlovnika,ki ga
morasprejetiizvrSniodborv predpisanemroku.
Finandnoin materialnoposlovanjevodi radunovodja
v strokovnisluZbiali pa druZbaspecializirana
za
to dejavnost.
je predsednikZDGITSoz. v njegoviodsotnostipodpredsednik
Odredbodajalec
ZDGITS.
39. dlen
Zakljudniradunmora biti pripravljen
v roku,ki ga predpisujezakon.lzdelanmora bitiv skladuz veljavnimipraviliradunovodskega
standardaza druStvain veljavnozakonodajo.PredloZise lzvrSnemu

odboru,
nadzornemu
odboruin skup5dini.

predsednik
Zakljudni
radunpodpisuje
ZDGITS.
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40.6len
prihodkov
ee ZDGITSpriopravljanju
svojedejavnosti
ga moraporabiti
ustvaripreseZek
naddohodki,
za opravljanje
dejavnosti,
za kateroje bilaustanovljena.
VsakdlanZvezeimapravicodo vpogleda
v finandno
in materialno
dokumentacijo
in poslovanje
Zveze.
Za pomodpriurejanju
finandno
materialnih
zadevlahkozaposliZvezafinandnega
strokovnjaka
v
prava.
zakonodajo
skladuz veljavno
s podrodja
delovnega
premoZenje,
Zvezaimapremidno
in nepremidno
kije kotlastZvezevpisanav inventarno
knjigo.
premoZenje
Premidno
se lahkokupialiodtujile na podlagisklepalzvr5nega
odbora.Nepremidno
premoZenje
pa se lahkokupialiodtujile na podlagisklepa
skup56ine.
VIII.STROKOVNI
FORUM
4 1 .d l e n
ZDGITSoblikujekotposvetovalniorgan
za uresnidevanje
ciljevin nalogZDGITSstrokovni
forum.
povabipredstavnike
posameznih
K sodelovanju
predvsem
oz.sodelavce
vladnihresorjev,
s podrodja
gradbeni5tva,
gradbene
industrije,
gospodarskih
izobraZevanja,
zaposlovanja
in vidnej5ih
druZbs pogradbenega
drodjagradbeni5tva
in industrije
materiala.
42.6len
Strokovni
forumse oblikuje
ga vidnipredstavniki
s sklepom
skup5dine;
sestavljajo
s podrodja
dejavnostiZDGlTS.
Poenegapredstavnika
v strokovniforum
delegirajo:
- Fakulteta
za gradbeni5tvo
in geodezijo
Univerze
v Ljubljani,
- Fakulteta
za gradbeni5tvo
Univerze
v Mariboru,
- Ministrstuo
RSza okolje,prostorin energijo,
- Ministrstvo
RSza visokoSolstvo,
znanostin tehnologijo,
- Ministrstvo
RSza gospodarstvo,
- Zavodza gradbeni5tvo
Slovenije
- Holding
ZRMKd.d.
- In5titut
za gradbeni5tvo
in prometMaribor.
Predsednik
ZDGITSoz.po potrebipoobla5deni
6lanlzvrSnega
odboraje dlanstrokovnega
foruma.
43.dlen
pomo6vladnimorganomprireSevanju
Nalogastrokovnega
forumaje predvsem
problemov
gradbeni5tvas pripravo
predpisov
ustrezne
zakonodaje
in tehnidne
za dejavnost,
z uvedbodolodenih
programov
vzgojno-izobraZevalnih
za gradbene
obrtnein srednjeSolein univerzo
gradna podrodju
beniStva.
Strokovni
forumsodeluje
z mednarodnimi
organizacijamigradbeni5tva
poin omogoda
sodelovanje
sameznih
dlanovs temiorganizacijami.
predavanja
in vodistrokovne
Organizira
seminarje,
in izpitnekomisije
s ciljemdvigastrokovne
ravni
gradbeniStva.
celotnega
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IX.ZALOZNISKA
DEJAVNOST
44.6len
ZDGITSizdajasvoj strokovnoznanstvenorevijo> Gradbenivestnik<
in drugestrokovnepublikacijes
podro6jagradbeni5tva
ter bo v prihodnjeizdajalatudi elektronskepublikacije.
V skladuz veljavnozakonodajosprejemalzvrSniodbor ustrezneposlovnike,ki urejajoprogramske
zasnove,pogostost,vsebinopublikacijter urejajoodnosemed ZDGITSin izvajalci.
X. IZOBRAZEVALNADEJAVNOST
45. 6len
ZDGfTSskrbiv skladus svojimiciljiin nalogamitudiza dodatnofunkcionalnoizobralevanjegradbenih inZenirjevin tehnikovtako,da organizirasama ali skupajs svojimidlanicamistrokovneseminarje,
strokovnapredavanjain organizirastrokovneekskurzije.
V soglasjuz InZenirsko
zbornicoSlovenijeorganizirapripravljalne
seminarjeza kandidate,ki Zelijo
opravljatistrokovneizpiteza tisti del odgovornegaprojektiranjain revidiranjaprojektnedokumentacije,ki se nanaSana gradbenoin drugoprojektiranje
in za vse vrsteodgovornegavodenjadel v
skladuz dolodiliZakonao graditviobjektov.
45/a.dlen
ZDGITSje kot upravljalec
osebnihpodatkovdolZnav skladuzZakonomo varstvuosebnihpodatkov
zagotovitizavarovanje
osebnihpodatkovv celotnemprocesusvojedejavnosti.To zavarovanjemora
obsegatiorganizacijske,
postopkein ukrepe,s katerimise varujejo
tehnidnein logistidnotehnidne
osebnipodatki,prepredujesludajnoali namernonepoobla5deno
unidevanjepodatkov,njihovaspremembaali izgubater nepoobla5dena
obdelavateh podatkov.

XI. STROKOVNO-ADMINISTRATIVN
I SODELAVCIZDGITS
46. dlen
Strokovnoadministrativna
delaorganizirain vodi poslovnisekretar,kije odgovornaosebav skladus
3. dlenomstatutain ima omejenapooblastila
za zastopanje,kijih doloditaskup5dinain predsednik
ZDGITS.Za opravljanjeadministrativnih,
strokovnih,sekretarskih,
tehnidnihin pomoZnihdel lahko
ZDGITS,na podlagisklepaizvr5negaodbora,zaposlistrokovnedelavcev skladuz veljavno
zakonodajos podrodjadelovnegapravaali pa odda dela podizvajalcem.
Vsi delavci,ki imajo
sklenjenodelovnorazmerjez ZDGITS,so odgovornipredsedniku
ZDGITS.
47. 6len
Strokovnoadministrativn
i sodelavciopravljajopredvsemslededenaloge:
.
izv4anje sklepovorganovZDGITS,
o vodenjeevidencedlanicin poobla5dencev
6lanicter mandatov,
.
pripravamaterialovin sejza vse organeZDGITS,
. vodenjezapisnikovs sej organovZvezeter posredovanje
sklepovvseh organov6lanicam,
. vodenjeadministrativnega,
materialnega
in finandnegaposlovanjaZDGITS,vodenjeevidenc
in izdelavaporodiloposlovanju,
. vodenjeevidencedela in arhiviranjevse dokumentacije
o delu ZDGITSin njenihorganov,
.
izvajanjevseh administrativnih
opravilv zvezizizdlanjem Gradbenegavestnikater
komuniciranje
z narodnikiin drugaopravilav skladus poslovnikomvzveziz izdajanjemstrokovnegaglasilaZDGITSoz. drugimiposlovniki,
. organizacijain vsa administrativnadela v zvezi zizobralevalno dejavnostjoZveze, -.:,..
-"."-l;i!..i..
. ostalenaloge,za katerejih zadolZipredsednikZDGITS.
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48.dlen
pravodasnost
je odgovorna
poslovanja
Za celovitost,
in zakonitost
strokovna
sluZbaZDGITS,razenv delu,ki se nanaSa
na radunovodsko-knjigovodsko
odgovornost,
kije v celotivezanana
samostoj
nega izvalalcaradunovodskih
opravil.
XII.KONENEDOLOCBE
49.dlen
ZDGITSprenehapo voljiilanic,s spojitvijo
z drugimidru5tvi,
s pripojitvijo
k drugemudruStvu,
s
stedajem,
na podlagisodneodlodbe
o prepovedi
delovanja
ali po samemzakonu.
ZDGITSpreneha
s sklepom
skup56ine
z dvotretjinsko
ve6inovsehpoobla5dencev
dlanic.
50.6len
V primeruprenehanja
po kak5nem
ZDGITSodlo6iskup5dina,
kljuduse premoZenje
Zveze,po poravprenesena regionalna
navivsehobveznosti,
in specializirana
dru5tva,
kiso dlanice
Zveze.
Proradunska
sredstva
se vrneiodrZavi.

5 1 .d l e n
Sklepskup5dine
ZDGITSo prenehanju
morazastopnik
Zvezedostavitiv30 dnehpristojnemu
organu,zaradipostopkaza izbrisZDGITS.
52.dlen
Te spremembe
statutazacnejoveljati,kojih sprejmeskup5dina
ZDGITS.
Z dnemuveljavitev
tehsprememb
Statutapreneha
veljatiStatutZDGITSz dne31.05.2007.

Ljubljana,
dne23.05.201
3

6.-"':?
@'w
A

*

univ.dipl.
in2.grad.

,siido
",
r/(?.ln6ot"L9,

l'!"
/Fw?
{\' V'"
12;ifq#3$/

4)-

