
Na podlagi 1.  odstavka20. dlena Zakona odruStvih (Uradni l istRSSt.6112006) in 3. dlena Zakonao
spremembah in dopolni tvah Zakona o dru5tvih (Uradni l ist  RS, 5t.  39/2011) je Skup5dina ZDGTTS na
svoj i  rednisej i  dne 23. 05. 2013 sprejela spremenjen in dopolnjen:

S T A T U T
ZVEZE DRUSTEV GRADBENIH INZENIRJEV IN TEHNIKoV SLoVENIJE

I .  SPLOSNE DOLOEBE

1.  d len

Zveza druStev gradbenih inZenirjev in tehnikov Slovenije je samostojna in nepridobitna strokovna
zveza regionalnih dru5tev gradbenih inZenirjev in tehnikov in specializiranih dru5tev sorodnega
podrodja.

lme zveze ie ZYEZA DRUSTEV GRADBENIH INZENTRJEV tN TEHNTKOV SLovENtJE ( v nadat j-
njem besedilu ZDGITS).

SedeZ ZDGITS je v Ljubl jani .

2.  6len

ZDGITS je vdlanjena v Slovensko inZenirsko zvezo in se lahko vdlani tudi v mednarodne strokovne
organizacije, d ruStva ali zv eze.

3. dlen

ZDGITS je pravna oseba zasebnega prava. Njene pravice in dolZnosti izhajajo iz Zakona o dru5tvih,
pravnega reda Republike Slovenije in tega Statuta.

V skladu z dolodili zakona za zakonilo poslovanje ZDGITS odgovarjata dru5tvo in zastopnik druStva.
ZDGITS odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoZenjem. Skup5dina lahko dolodi tudi
druge osebe za zastopanje, vendar z omejenimi pooblastili.

Za sprejete obveznosti odgovarja z vsem svojim premoZenjem.

4. 6len

ZDGITS ima svojZig.

Zig je okrogel, premera 3 cm.

Na obodu znakaje napis:  zvEzA DRUSTEV GRADBENTH TNZENTRJEV tN TEHN|Kov sLovENtJE.

5. dlen

ZDGITS silahko pridobiod pristojnega republi5kega organa sklep o statusu zveze, kideluje v javnem
interesu.

I I .  NAMEN IN NALOGE ZDGITS

6. dlen

Namen delovanja ZDGITS ni pridobivanje dobidka. PreseZke prihodkov nad odhodki iz dejavnosti in
drugih virov ZDGITS trajno namenja za uresnidevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med

' ' < l h  r '

'/ooi"n't't* 
'' '

r o o r f f { f f i '
r \Fi::/. '  \  /' z  i i . ,

: _ / ' r j  '  I

svoje dlane.



Cilji delovanja ZDGITS so naslednji:
o seznanjanje gradbenih inZenirjev in tehnikov s spoznanji in doseZki na podrodju gradbene de-

javnostiv naj5ir5em pomenu in stanovsko problematiko,
. spodbujanje gradbenih inZenirjev in tehnikov, da v okviru dru5tev aktivno sodelujejo pri

uveljavljanju stroke ter na lokalnem nivoju raz5irjajo potrebo po medsebojnem
strokovnem sodelovanju in reievanju stanovskih problemov,

o seznanjanje drZavnih organov s svojimi stali5di glede re5evanja problem ov v zvezi z
gradbeni5tvom in zastopanje stanovskih interesov,

. predstavljanje gradbeni5tva doma in v tujini,
o razvijanje stikov s podobnimi organizacijami doma in v tujini.

Za doseganje svojih ciljev ima ZDGITS naslednje naloge:
. vzpodbuja ustanavljanje dru5tev na posameznih obmodjih Slovenije in drugih specializiranih

strokovnih dru5tev ter usklajuje interese 6lanic,
o sodeluje pri pripravi in izdelavitehnidne zakonodaje, predpisov in standardov,
e koordinira interes stroke s sodelovanjem pri sprejemanju strokovnih smernic, stali5d in

sklepov z gospodarsko zbornico Slovenije, lnZenirsko zbornico Slovenije, Slovensko
inZenirsko zvezo in pristojnimi ministrstvi,

o z razlilnimi aktivnostmi spodbuja in razvija ustvarjalno iniciativo strokovnih delavcev
slovenskega gradbeni5tva,

. skrbiza nenehno strokovno izobraZevanje gradbenih inZenirjev in tehnikov, zlasti s svojo revi-
jo >Gradbenivestnik< in s prirejanjem strokovnih seminarjev, strokovnih predavanj in
organiziranjem strokovnih ekskuzij s podrodja delovanja ZDGITS, izdala svoje strokovno in
znanstveno revijo >Gradbeni vestnik< ter izdaja drugo strokovno in poljudnoznanstveno
literaturo, elektronske publikacije, v skladu z veljavnimi predpisi s tega podrodja,

. preko svoje spletne strani obve56a zainteresirano javnost o svojem delovanju;

ter tudi pridobitno dejavnost v zvezi z'.
o 58.110 lzdajanje knjig
. 58.140 lzdajanje revijin druge periodike
o 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sreianj
. 85.590 Drugje nerazvrSieno izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

7. 0len

Delo ZDGITS je javno.

Javnost dela ZDGITS se za 6lanice ZDGITS zagotavlja:
. z objavljanjem vabil in zapisnikov, sklepov in obvestil in zakljudnega raduna dru5tva, ki so javno

dostopni in posredovani vsem 6lanom,
. zizd4o Gradbenega vestnika,
o z obve5danjem preko lastne spletne strani.

Za 5ir5o javnost je javnost dela zagotovljena tako, da ZDGITS:
. omogoea navzo6nost predstavnikov sredstev javnega obve5danja na sejah in sestankih,
. daje predstavnikom sredstev javnega obve5danja informacije o svojem delu,
o sodeluje na tiskovnih konferencah s predstavniki sredstev javnega obve5danja,
o izdla glasilo Gradbenivestnik.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik ZDGITS.

Uradna obvestila ali pojasnila dajejo posamezniki lahko le s pooblastilom predsednika ZDGITS.
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I I t .  ELANSTVO

8. dlen

elaniZDG|TS so lahko le druitva gradbenih inZenirjev in tehnikov, specializirana dru5tva gradbenih
inZenirjev in tehnikov ter sorodna druStva, ki so registrirana v skladu s tem zakonom in se obvezujejo,
da bodo izpolnjevala obveznosti iz tega statuta. Dru5tva kot pravne osebe zastopa v ZDGITS ena ali
ved poobla5denih oseb.

Nove 6lane sprejema v ZDGITS izvr5ni odbor, ki preveri, ali novi dlan izpolnjuje pogoje iz tega statuta
in alije pristojni organ tega dru5tva sprejel ustrezni sklep o vdlanitvi.

9. dlen

ZDGITS se lahko vdlaniv sorodno tujo ali mednarodno druStveno organizacijo s podobnimi nameni in
cilji, predpisanimi s tem statutom, pod pogojem, da dejavnost te tuje ali mednarodne organizacije ni v
nasprotju z interesi in pravnim redom Republike Slovenije.

Odloditev o vdlanjenju sprejme skup56ina ZDGITS.

10.  d len

Skup56ina podeljuje naslov zasluZnega dlana ZDGITS. Naziv zasluZnega 6lana podeljuje skup56ina
ZDGITS dlanom, ki so s svojim izrednim delom prispevali k uveljavljanju in ugledu dejavnostiZDG|TS
v celoti.

IV. PRAVTCE IN OBVEZNOSTIEIRruIC

1 1 . 6 l e n

Pravice dlanic ZDGITS so:
. da samostojno in prostovoljno odlodajo o svoji vkljuditvi v ZDGITS in izstopu iz dlanstva,
. da preko svojih poobla5dencev volijo organe ZDGITS in da so njihovi poobla5dencivoljeniv

organe ZDGITS,
. da dajejo predloge in pobude za delo organov ZDGITS ter sodelujejo pri njihovem delu in

izpolnjevanju nalog,
. da usmerjajo delo organov ZDGITS,
r da uZivajo vse ugodnosti in storitve, kijih ZDGITS nudi svojim dlanicam in njihovim 6lanom,
. da predlagajo imenovanje zasluZnih in dastnih Clanov ZDGITS, ki lahko postanejo fizidne ali

pravne osebe.

Obveznosti dlanic ZDGITS in njihovih 6lanov so:
. da spoStujejo ta Statut in sklepe organov ZDGITS,
. da sodelujejo v aktivnostih, ki so zasnovane v skupnih dogovorih ZDGITS,
o da si prizadevajo za uresniditev skupno dogovorjenih ciljev ZDGITS,
. da redno pladujejo Olanarino, kijo dolodi lzvr5ni odbor,
. da izvr5ujejo naloge in sklepe, ki so jih sprejeli organi ZDGITS,
. da varujejo ugled ZDGITS.

V primeru, da dlanica, kljub vedkratnim pisnim opozorilom, ne more izpolnjevati svojih obveznosti, j i
lahko izvr5ni odbor zadasno zamtzne dlanstvo. V dasu mirovanja dlanstva dlanica nima glasovalne
pravice na zasedanju skupidine. Ko so odstranjeni razlogi za zad,asno mirovanje dlanstva v Zvezi, iz-
vr5ni odbor prekli6e zamrznitev 6lansfua.
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12.6 len

elanstvo v ZDGITS preneha:
. s pisno izjavo dlanice po sklepu najviSjega organa dlanice o izstopu iz dlanstva,
. s prenehanjem obstoja druStva - dlanice,
. s prenehanjem ZDGITS,
. zizkliuditvijo, de dlanica daljdasa ne plada 6lanarine in izpolnjuje svojih obveznosti, kljub

predhodnemu opominu. elanico izkl judi  skup5dina,
. zizkljulitvijo, de dlanica krSi dolodbe statuta. O izkljuditvi odloda eastno razsodi5de,
. pred izstopom mora dlanica poravnati svoje morebitne obveznosti, kijih ima do ZDGITS.

V. ORGANIZDGITS
13.  d len

OrganiZDG|TS so:
.  skupsdina,
. izvr5ni odbor,
. nadzorni odbor,
. dastno razsodi5de.

V/1. SKUPSEIruR:
14. Elen

Skup5dina je najviSji organ ZDGITS.

Njej so za svoje delo odgovorni vsi organiZDGITS.

15.  d len

elanice na Skup5dinizastopa ena ali ved poobla5denih oseb, pri demer ima glasovalno pravico za
posamezno 6lanico le en pooblaSdenec.

Stro5ke udeleZbe delegatov dlanic na skupSdini krijejo dlanice same.

16. dlen

Skup5dina je lahko redna ali izredna.
Redno skupSdino sklicuje izvr5ni odbor enkrat letno. Sklic skup5dine mora biti objavljen z navedenim
dnevnim redom najmanjtrideset dni pred dnevom, za katerega je bila sklicana.

17 .  d len

SkupSdina na svojem zasedanju:
. sklepa o dnevnem redu zasedanja,

sprejema Statut ZDGITS, poslovnik o svojem delu in sprejema njune spremembe in dopolni-
tve,
voli in razreSuje predsednika ZDGITS, kije izvoljen, de zanj na skup5dini glasuje najmanj
polovica prisotnih poobla5dencev dlanic,
voli in razreSuje podpredsednika in dlane izvr5nega odbora, predsednika, 6lane in namestnike
dlanov nadzornega odbora ter predsednika, dlane in namestnike dlanov eastnega razsodi5da,
ki so izvoljeni, de zanje glasuje vedina prisotnih pooblaSdencev dlanic,
doloda vrsto in obseg pooblastil podpredsednika izvr5nega odbora, kiv odsotnosti predsedni-
ka zastopa ZDGITS,
po potrebi doloda tudi druge osebe za zastopanje ZDGITS, vendar z jasno dolodenimi in
omejenimi pooblastili. Ti pooblaSdenciZDGlTS so imenovani, de se s tem strinja vedina nav-
zoOih pooblaScencev dlanic,

. voli delegacije za zastopanje ZDGITS pri SIZ in drugih mednarodnih zvezah,
. , ; - - , i q - r ,
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odloda o vdlanitvi v sorodne nacionalne in mednarodne zveze in dru5tva,
odloca o ugovorih zoper sklepe izvr5nega odbora in dastnega razsodi5da,
obravnava in sprejema finandni na6rt ZDGITS ter sprejema letno porodilo o poslovanju
ZDGITS po predhodno opravljenem notranjem nadzoru nad finandnim in materialnim
poslovanjem, ki ga opravi nadzorni odbor,
imenuje in sprejema dastne dlane ZDGITS,
podeljuje nazive zasluZnih dlanov ZDGITS,
sprejema delovni program in finandni nadrt ZDGITS ter njuno izvedbo,
razpravlla o delu in porodilih izvrSnega odbora, nadzornega odbora ter sklepa o njih,
doloda sestavo Strokovnega foruma,
odloda na ll. stopnji pritoZbe zoper sklepe dastnega razsodi5da,
odloda na predlog izvr5nega odbora o izkljuditvi dlanice, de dlanica dalj 6asa ne plada dlana-
rine in ne izpolnjuje svojih obveznosti, kljub predhodnemu opominu,
odloda o prenehanju ZDGITS,
odloda o drugih zadevah v skladu z namenom in cilj i ZDGITS,
zaradi racionalnostidelovanja ZDGITS lahko prenese zadasno delsvojih pooblastil na izvrSni
odbor z namenom, da se izpeljejo dolodene aktivnosti. O realizaciji teh nalog izvr5ni odbor
poroda na prvi naslednji skup5dini.

a

a

a

18.  6 len

lzredna skup56ina se skli6e po potrebi.

Sklide jo lzvrSni odbor na svojo pobudo, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo petine dele-
gatov.

lzredna skup5dina sklepa samo o stvari, zaradi katere je bila sklicana.

lzvr5ni odbor je dolZan sklicati izredno skup5dino najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je pre-
jeltako zahtevo.

ee izvr5ni odbor ne sklide skup5dine, jo lahko sklide predlagatelj, ki mora predloZiti dnevni red.

Sklic skup5dine mora biti objavljen z navedenim dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za
katerega je bila sklicana.

19 .  d len

Delovanje skup5dine je opredeljeno s poslovnikom skupSdine, ki se sprejme kot posebni akt.

20. dlen

SkupSdina sprejema svoje sklepe z vedino glasov navzodih poobla5dencev dlanic.

Kadar se odloda o spremembiali dopolnitvistatuta ZDGITS, je potrebno, dazalo glasujeta najmanj
dve tretjini vseh na skup5dini prisotnih poobla5dencev 6lanic in da prisostuuje zasedanju najmanj
polovica poobla5dencev dlanic. O prenehanju ZDGITS sklepa skup5dina z dvotretjinsko vedino vseh
poobla56encev dlanic.

Nadin glasovanja dolodi skup56ina.

Ko se glasuje o razreSnici dlanov ali predsednikov organov, ne morejo o tem glasovati 6lani ali pred-
sedniki organov ZDGITS, za katerih razreSitev gre.

21 .  d len

Skup5dini smejo prisostvovativsi, ki so, ali Zelijo biti neposredno ali posredno povezaniz delovanjem
ZDGITS, posebej se vabijo dastni dlani, vendar imajo pravico le do posvetovalnega glasu in ne mo-
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22. tlen

Skup56ina je sklepdna, de je ob predvidenem dasu navzodih ved kot polovica pooblaSdencev dlanic.

0e skupSdina ni sklepdna, se zadetek odloZi za 30 minut, nakar je skup5dina sklepdna, 6e je navzoda
vsaj tretjina pooblaSdencev 6lanic.

O delu skup5dine se vodizapisnik,  k iga podpi5ejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in
dva overovatelja.

V/2. IZVRSNIODBOR

23. 6len

lzvr5ni odbor je izvr5ilni organ skupSdine in je za svoje delo odgovoren skup5dini ter vodi delo
ZDGITS med dvema rednima skup5dinama po programu in sklepih, sprejetih na skup5dini.

lzvrSni odbor vodi delo ZDGITS med dvema zasedanjema skup5dine s sprejemanjem operativnih
sklepov za izvedbo odloditev skup5dine ter opravlja zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo de-
lovno podrodje, predvsem pa:

. pripravlja dnevni red skup56ine, porodila ter predloge za odlodanje, sklicuje in organizira delo
skupSdine,

. skrbi za uresnidevanje programa dela ZDGITS v skladu s sklepi skup5dine,

. pripravlja predloge programa dela, finandnega nadrta in zakljudnega raduna za obravnavo in
sprejem na skup56ini,

. sklepa o finandnem nadrtu za naslednje leto, analizira letno poroiilo o poslovanju z bilanco
stanja in izkazom poslovnega izida ter porodilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
nad finandnim in materialnim poslovanjem v skladu s 26. dlenom Zakona o dru5tvih,

o pripravlja in sprejema sploSne akte ZDGITS,
. v skladu z dolodili Zakona o medijih in Pravilnika o nadinu vodenja in postopku za vpis ter o

posredovanju podatkov iz razvida medijev sprejema poslovnik za redno izdajanje svoje revije
> Gradbeni vestnik<, poslovnik za obdasno zaloZni5ko dejavnost, kot so strokovno tehnidni
prirodniki, strokovne knjige, katalogi, in poslovnikazaizdajo elektronskih publikacij,

. doloda vi5ino letne dlanarine za dlanice,

. imenuje stalne in zadasne strokovne komisije ter usmerja in usklajuje njihovo delo,

. imenuje projektne skupine za obdasno zaloZniSko dejavnost,

. spremlja delo v zvezi z izdajanjem svoje revije ter drugo zaloZni5ko dejavnostjo ter sprejema
obvezujode sklepe v skladu s poslovniki,

. odloda o profesionalnem opravljanju nalog strokovne sluZbe ZDGITS,

. ureja delovna in pogodbena razmerja za delo strokovnih delavcev ZDGITS,

. nadzira delo strokovnih delavcev ZDGITS.

. upravlja s premoZenjem ZDGITS,

. odloda o spremembi naslova sedeZa ZDGITS,

. opravlja druge naloge, ki mu jih dolo6i skup5dina.

24.6len

lzvr5ni odbor sestavljajo: predsednik ZDGITS, podpredsednik in nadeloma po en predstavnik dlanic
ter po potrebi 5e dodatni dlani.

Stevilo dlanov se ugotovi ob vsakem rednem zasedanju skup5dine, ko iztede mandat dlanom lzvrS-
nega odbora.

elane, predsednika in podpredsednika lzvrSnega odbora voli skup50ina za dve leti in so lahko vedkrat
zaPoredoma izvoljeni' 
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25. dlen

Delo lzvr5nega odbora vodi predsednik lzvr5nega odbora, kije po poloZaju tudi predsednik ZDGITS
in ga izvoli skupSdina za dobo dveh let.

Predsednika lzvr5nega odbora nadome5da v dasu odsotnosti podpredsednik lzvr5nega odbora, po
posebnem predsednikovem pooblastilu.

26. 6len

lzvr5ni odbor se sestaja praviloma Stirikrat letno; po potrebi ali na zahtevo Nadzornega odbora pa tudi
bolj pogosto.

Seja je sklepdna, de je prisotnih ved kot polovica vseh dlanov lzvr5nega odbora. Pisno, telefonsko,
telegrafsko ali z uporabo podobnih tehnidnih sredstev je sprejemanje sklepov izvrSnega odbora dopu-
stno le, de temu ne nasprotuje noben 6lan.

Sklepi izvr5nega odbora so sprejeti, 6e je zanje glasovala ve6ina dlanov.

fzvrSniodbor lahko zaizvalan)e posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, Stevilo dlanov in pred-
sednike komisij dolodi lzvr5ni odbor. elani komisij so lahko le dlanidru5tey- dlanic ZDGITS. Za svoje
delo so komisije odgovorne lzvr5nemu odboru. lzjemoma lahko lzvr5ni odbor povabi k sodelovanju pri
delu komisije tudi zunanje sodelavce.

V/3. NADZORNIODBOR

27. tlen

Nadzorniodbor je organ notranjega nadzora ZDGITS.

Odgovoren je skup5dini, kateri pisno poroda na seji skup5dine. lzvr5nemu odboru poroda najmanj
enkrat letno.

28. dlen

Nadzorni odbor spremlja delo ZDGITS in njenih organov. Predvsem spremlja:
. izvajanje statuta in drugih aktov ZDGITS,
. izvajanje sklepov organov,
. izpolnjevanje dolZnosti dlanic in organov ZDGITS,
. ali se odgovorno, smotrno in v skladu z veljavnimi predpisi upravljajo finanena in

materialna sredstva v lasti ZDGITS,
r uresnidevanje in varstvo pravic dlanov in organov ZDGITS,
. obve5danje 6lanic in njenih dlanov o va2nej5ih vpra5anjih,
o uresnidevanje drugih pravic, dolZnosti in interesov dlanic,
. nadzoruje finandno in materialno poslovanje.

29. dlen

Nadzorniodbor je dolZan pravodasno, najmanjpa dvakrat letno pregledatimaterialno in finandno po-
slovanje ter najprej porodati izvr5nemu odboru in nato skup56ini.

Predvsem pa mora pregledati letno porodilo, bilandno stanje in izkaz poslovnega izida s pojasnili ter
preveriti, ali porodilo podaja resnidni prikaz premoZenja in poslovanja ZDGITS in alije bil morebitni
ustvarjeni preseZek prihodkov nad odhodki porabljen za uresnidevanje namena in ciljev ZDGITS oz.
opravljanje nepridobitne dejavnosti.

V primeru hudih nepravilnostije Nadzorni odbor dolZan zahtevati sklic skup5dine.
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V primeru ugotovljenih nepravilnosti, je dolZan obvestiti lzvr5ni odbor, da ustrezno ukrepa in po po-
trebi sklide izredno zasedanje skupSdine.

30. dlen

Nadzorni odbor je sestavljen iz predsednika, dveh dlanov oz njihovih namestnikov, ki jih izvoli skup-
Sdina za dobo dveh let in so lahko vedkrat zaporedoma izvoljeni.

Olani na svojiseji izmed sebe izvolijo namestnika predsednika.

elani nadzornega odbora ne morejo biti hkratidlani lzvrSnega odbora, imajo pa pravico udeleZiti se
vseh sej lzvrSnega odbora, vendar brez pravice odlodanja.

3 1 .  d l e n

Seje Nadzornega odbora sklicuje njegov predsednik in jih tudi vodi; v primeru njegove zadrZanosti ga
nadomeS6a njegov namestnik.

Sklepi Nadzornega odbora so sprejeti, de so na seji predsednik in dva dlana oziroma njuna namest-
nika in za sklep glasujeta vsaj dva prisotna dlana odbora.

V/4. EASTNO RAZSODISEE

32. dlen

dastno razsodi5de sestavljajo predsednik in dva dlana in dva namestnika 6lanov, kijih voli skup5dina
za dobo dveh let in so lahko vedkrat zaporedoma izvoljeni.

Oastno razsodiSde je sklepdno, de so prisotni predsednik, dva dlana oz. namestniki; veljavne sklepe
pa sprejme, de zanje glasujeta vsaj dva prisotna dlana.

33. clen

eastno razsodi5de v postopku obravnava kr5itve 6lanov, organov in funkcionarjev ZDGITS in sicer:
- krSitve statuta in drugih splo5nih aktov ZDGITS,
- neizvrSevanje sklepov organov ZDGITS,
- dejanja, ki kakorkoli krnijo ugled ZDGITS.

O svojih ugotovitvah razsodi5de izda sklep.

Discipl inski  ukrepi so: opomin, javni opomin, odpokl ic.

Prizadeti ima pravico ugovora na skup5dino, ki dokondno odlodi o odgovornosti in ukrepu.

34. dlen

Za postopek se uporabljajo dolodila zakona o splo5nem upravnem postopku.

VI.  PREDSEDNIK ZDGITS

35. dlen

Predsednik zastopa in predstavljaZvezo pred drZavnimi in drugimi organi in organizacijamiv drZavi in
v tuj in i .

Predsednik Zvezeje hkratitudi predsednik lzvrinega odbora in ga izvoli skup5dina za dobo 2 let.

Predsednik je izvoljen, i,e zanj na skup5dini glasuje ved kot polovica prisotnih poobla5dencev dla;ri,c.^ .:_':':"Y"t"oL t'?1''
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Predsednik je odgovoren za delovan je Zveze v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slove-
nrye. Za svoje delo je odgovoren skup5dini in lzvr5nemu odboru.

V predsednikovi odsotnosti zastopa Zvezo podpredsednik.

VII .  FINANCIRANJE DEJAVNOSTI ZDGITS

36. dlen

Za uresniditev svojih nalog razpolaga ZDGITS z lastnimi materialnimi sredstvi in dohodki.

Viri dohodkov ZDGITS so:
r dlanarina 6lanic,
. dotacrje in subvencije in javna sredstva,
. sredstva za storitve ZDGITS, kot so seminarji, tedaji, ekskurzije,
. sredstva iz zaloZniSke dejavnosti,
. donacUe in prostovoljni prispevki.

37. dlen

S premoZenjem ZDGITS upravlja lzvr5ni odbor.

lzvr5ni odbor pripravlja predradun dohodkov in izdatkov in o njem poroda skup5dini.

38. dlen

Finandno in materialno poslovanje mora poleg sploSnih zakonskih dolodil in dolodilslovenskega
radunovodskega standarda za druStva upo5tevati 5e sledede:

' pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in cilj iZDG|TS in to kot dopolnilna
dejavnost neprofitni dejavnostiv obsegu, ki sluZi namenu in ciljem ZDGITS.

' ZDGITS vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za
lastne potrebe,

' podatke o finandnem in materialnem poslovanju svoje pridobitne dejavnosti mora voditi in
izkazovati lodeno,

' ZDGITS moraza poslovno leto izdelati letno porodilo, kivsebuje bilanco stanja in izid
poslovnega uspeha s pojasnili kizkazu ter porodilo o poslovanju ZDGITS,

' poslovne knjige in letno porodilo morajo omogoditi ocenjevanje, ali so morebitni preseZki
pr ihodkov nad odhodki porabl jeniza namene in ci l je v skladu z dolodi l i  (dopolnjenega) 19.
dlena statuta.

Podrobnej5i nadin finandnega in materialnega poslovanja je razviden iz posebnega poslovnika, ki ga
mora sprejeti izvrSni odbor v predpisanem roku.

Finandno in materialno poslovanje vodi radunovodja v strokovni sluZbi ali pa druZba specializirana za
to dejavnost.

Odredbodajalec je predsednik ZDGITS oz. v njegovi odsotnosti podpredsednik ZDGITS.

39. dlen

Zakljudni radun mora biti pripravljen v roku, ki ga predpisuje zakon. lzdelan mora bitiv skladu z ve-
ljavnimi pravili radunovodskega standarda za druStva in veljavno zakonodajo. PredloZi se lzvrSnemu
odboru, nadzornemu odboru in skup5dini.

Zakljudni radun podpisuje predsednik ZDGITS. ."::iiri 
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40. 6len

ee ZDGITS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseZek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti
za opravljanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.

Vsak dlan Zveze ima pravico do vpogleda v finandno in materialno dokumentacijo in poslovanje
Zveze.

Za pomod pri urejanju finandno materialnih zadev lahko zaposli Zveza finandnega strokovnjaka v
skladu z veljavno zakonodajo s podrodja delovnega prava.

Zveza ima premidno in nepremidno premoZenje, kije kot last Zveze vpisana v inventarno knjigo.

Premidno premoZenje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa lzvr5nega odbora. Nepremidno
premoZenje pa se lahko kupiali odtuji le na podlagisklepa skup56ine.

VIII. STROKOVNI FORUM

41.  d len

ZDGITS oblikuje kot posvetovalniorgan za uresnidevanje ciljev in nalog ZDGITS strokovni forum.

K sodelovanju povabi predstavnike oz. sodelavce posameznih vladnih resorjev, predvsem s podrodja
gradbeni5tva, gradbene industrije, izobraZevanja, zaposlovanja in vidnej5ih gospodarskih druZb s po-
drodja gradbeni5tva in industrije gradbenega materiala.

42.6len

Strokovni forum se oblikuje s sklepom skup5dine; sestavljajo ga vidni predstavniki s podrodja dejav-
nostiZDGlTS.

Po enega predstavnika v strokovniforum delegirajo:
- Fakulteta za gradbeni5tvo in geodezijo Univerze v Ljubljani,
- Fakulteta za gradbeni5tvo Univerze v Mariboru,
- Ministrstuo RS za okolje, prostor in energijo,
- Ministrstvo RS za visoko Solstvo, znanost in tehnologijo,
- Ministrstvo RS za gospodarstvo,
- Zavod za gradbeni5tvo Slovenije
- Holding ZRMK d.d.
- In5titut za gradbeni5tvo in promet Maribor.

Predsednik ZDGITS oz. po potrebi poobla5deni 6lan lzvrSnega odbora je dlan strokovnega foruma.

43. dlen

Naloga strokovnega foruma je predvsem pomo6 vladnim organom pri reSevanju problemov gradbe-
ni5tva s pripravo ustrezne zakonodaje in tehnidne predpisov za dejavnost, z uvedbo dolodenih
vzgojno-izobraZevalnih programov za gradbene obrtne in srednje Sole in univerzo na podrodju grad-
beniStva.

Strokovni forum sodeluje z mednarodnimi organizacijamigradbeni5tva in omogoda sodelovanje po-
sameznih dlanov s temi organizacijami.

Organizira in vodi strokovne seminarje, predavanja in izpitne komisije s ciljem dviga strokovne ravni
celotnega grad ben iStva.
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IX. ZALOZNISKA DEJAVNOST

44.6len

ZDGITS izdaja svoj strokovno znanstveno revijo > Gradbenivestnik< in druge strokovne publikacije s
podro6ja gradbeni5tva ter bo v prihodnje izdajala tudi elektronske publikacije.

V skladu z veljavno zakonodajo sprejema lzvrSni odbor ustrezne poslovnike, ki urejajo programske
zasnove, pogostost, vsebino publikacij ter urejajo odnose med ZDGITS in izvajalci.

X. IZOBRAZEVALNA DEJAVNOST

45. 6len

ZDGfTS skrbiv skladu s svojimi cilj i in nalogamitudi za dodatno funkcionalno izobralevanje gradbe-
nih inZenirjev in tehnikov tako, da organizira sama ali skupaj s svojimi dlanicami strokovne seminarje,
strokovna predavanja in organizira strokovne ekskurzije.

V soglasju z InZenirsko zbornico Slovenije organizira pripravljalne seminarje za kandidate, ki Zelijo
opravljati strokovne izpite za tisti del odgovornega projektiranja in revidiranja projektne dokumenta-
cije, ki se nanaSa na gradbeno in drugo projektiranje in za vse vrste odgovornega vodenja del v
skladu z dolodili Zakona o graditvi objektov.

45/a. dlen

ZDGITS je kot upravljalec osebnih podatkov dolZna v skladu zZakonom o varstvu osebnih podatkov
zagotovitizavarovanje osebnih podatkov v celotnem procesu svoje dejavnosti. To zavarovanje mora
obsegati organizacijske, tehnidne in logistidnotehnidne postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo
osebni podatki, prepreduje sludajno ali namerno nepoobla5deno unidevanje podatkov, njihova spre-
memba ali izguba ter nepoobla5dena obdelava teh podatkov.

XI. STROKOVNO- ADMINISTRATIVN I SODELAVCI ZDGITS

46. dlen

Strokovno administrativna dela organizira in vodi poslovni sekretar, kije odgovorna oseba v skladu s
3. dlenom statuta in ima omejena pooblastila za zastopanje, kijih dolodita skup5dina in predsednik
ZDGITS. Za opravljanje administrativnih, strokovnih, sekretarskih, tehnidnih in pomoZnih del lahko
ZDGITS, na podlagi sklepa izvr5nega odbora, zaposli strokovne delavce v skladu z veljavno
zakonodajo s podrodja delovnega prava ali pa odda dela podizvajalcem. Vsi delavci, ki imajo
sklenjeno delovno razmerje z ZDGITS, so odgovorni predsedniku ZDGITS.

47. 6len

Strokovno ad min istrativn i sodelavci opravljajo predvsem sledede naloge:
. izv4anje sklepov organov ZDGITS,
o vodenje evidence dlanic in poobla5dencev 6lanic ter mandatov,
. priprava materialov in sejza vse organe ZDGITS,
. vodenje zapisnikov s sej organov Zveze ter posredovanje sklepov vseh organov 6lanicam,
. vodenje administrativnega, materialnega in finandnega poslovanja ZDGITS, vodenje evidenc

in izdelava porodilo poslovanju,
. vodenje evidence dela in arhiviranje vse dokumentacije o delu ZDGITS in njenih organov,
. izvajanje vseh administrativnih opravil v zvezizizdlanjem Gradbenega vestnika ter

komuniciranje z narodniki in druga opravila v skladu s poslovnikomv zvezi z izdajanjem stro-
kovnega glasila ZDGITS oz. drugimi poslovniki,

. organizacija in vsa administrativna dela v zvezi zizobralevalno dejavnostjo Zveze, -.:,. .

. ostale naloge, za katere jih zadolZi predsednik ZDGITS. -"."-l;i!..i..
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48. dlen

Za celovitost, pravodasnost in zakonitost poslovanja je odgovorna strokovna sluZba ZDGITS, ra-
zen v delu, ki se nanaSa na radunovodsko-knjigovodsko odgovornost, kije v celoti vezana na
samostoj n eg a izv alalca radu novodskih opravi l.

XII.  KONENE DOLOCBE

49. dlen

ZDGITS preneha po voljiilanic, s spojitvijo z drugimi dru5tvi, s pripojitvijo k drugemu druStvu, s
stedajem, na podlagi sodne odlodbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

ZDGITS preneha s sklepom skup56ine z dvotretjinsko ve6ino vseh poobla5dencev dlanic.

50. 6len

V primeru prenehanja ZDGITS odlo6iskup5dina, po kak5nem kljudu se premoZenje Zveze, po porav-
navi vseh obveznosti, prenese na regionalna in specializirana dru5tva, kiso dlanice Zveze.

Proradunska sredstva se vrneio drZavi.

51.  d len

Sklep skup5dine ZDGITS o prenehanju mora zastopnik Zveze dostavitiv 30 dneh pristojnemu or-
ganu, zaradi postopka za izbris ZDGITS.

52. dlen

Te spremembe statuta zacnejo veljati, ko jih sprejme skup5dina ZDGITS.

Z dnem uveljavitev teh sprememb Statuta preneha veljati Statut ZDGITS z dne 31.05.2007.

Ljubljana, dne 23.05.201 3

univ.dipl. in2.grad.
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