Zveza društev energetikov je na podlagi 4. člena Zakona o društvih ( Uradni list SRS,št.37/74) na svoji XI.
redni skupščini dne 6.12 .1975 sprejela in na XIII. redni skupščini dne 24.3.1984 in na redni skupščini dne
7.6.1985 dopolnila Statut ter ga na izredni skupščini 24.10.1997 na osnovi 9. in 20. člena Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95) uskladila s tem zakonom in 21.03.2014 sprejela spremembe in dopolnitve Statuta
in prečiščeno besedilo

STATUTA
ZVEZE DRUŠTEV ENERGETIKOV SLOVENIJE

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Zveza društev energetikov Slovenije (v nadalnjem besedilu : Zveza) je zveza društev, ki jo ustanavljajo
društva energetikov, ki so ustanovljena na območju Republike Slovenije.

2. člen
Zveza je pravna oseba zasebnega prava. Sedež Zveze je v Ljubljani, Zrinjskega 6.

3.

člen

Zveza ima svoj znak in štampiljko. Štampiljka je okrogla, s premerom 3 cm. Na obodu je besedilo Zveza
društev energetikov Slovenije, pod njim pa napis Ljubljana.

4.

člen

Zveza lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na
prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

področju

energetike in

5. člen
Delo Zveze in njegovih organov je javno.
Člane Zveze oziroma njegove ustanovitelje se obvešča v javnih občilih, dnevnem časopisu, radiu, televiziji, z
zapisniki organov Zveze ter z neposredno udeležbo članov Zveze na sejah njegovih organov.

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

II.

NAMEN IN CILJI ZVEZE

6.

člen

Namen Zveze je vzpodbujati poglobljeno spoznavanje tehnične kulture za racionalno koriščenje energetskih
virov ter skrb za izobraževanje v smislu varčevanja z vsemi vrstami energije ter varovanja okolja pred
negativnimi vplivi.
Zveza ima naslednje cilje:
•

prizadevanje za strokovno raven Zveze,

•

spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje,

•

sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja Zveze,

•

sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem
energetike,

•

sodelovanje pri oblikovanju nacionalnega energetskega programa in zakonske regulative na
energetskem področju;

•

organiziranje posvetovanj, seminarjev in tečajev s ciljem izmenjave izkušenj in spoznavanje svojih
članov z najnovejšimi dosežki na področju energetike,

•

skrb za stalno aktivnost članov za večanje števila svojih

7.

Namen in cilje

uresničuje

članov.

člen

Zveza z izvajanjem naslednjih nalog:

•

organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in

•

organizira in izvaja programe za izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, ki opravljajo dela in
naloge s področja energetskega gospodarstva,

•

zalaga in izdaja strokovno literaturo s področja dejavnosti Zveze v skladu z veljavno zakonodajo in
predvsem za namene izvajanja programov iz prejšne alinee,

•

sodeluje z izobraževalnimi ustanovami in zavodi pri izdelavi izobraževalnih programov za potrebe
izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge s področja energetskega
gospodarstva,

•

sodeluje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami,

•

opozarja javnost na potrebo po racionalni rabi energije in varovanju okolja,

•

organizira

srečanja

s podobnimi društvi iz tujine.
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tečajev;

7a.
ZDES opravlja naslednje pridobitne dejavnosti iz
ZDES in pod pogoji, ki jih določa zakon:
18130
18200
77330
82190
85590
94120
94999

člen

področja

svojega delovanja povezano z nameni in cilji

- priprava za tisk in objavo
- razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- dejavnost strokovnih združenj
- dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij .
III.

ČLANSTVO, PRAVICE IN DOLŽNOSTI

8.

člen

Člani Zveze so društva energetikov in specializirana strokovna društva, katerih dejavnost je v posredni ali

neposredni zvezi z energetiko ( v nadaljnem besedilu: društva ).
Poleg rednih

članov

ima lahko Zveza tudi

častne člane.

9.

člen

Častni član Zveze je lahko fizična oseba ali organizacija, ki je s posebnim prizadevanjem zaslužna za
strokovni razvoj na področju energetike. Častnega člana imenuje skupščina Zveze na predlog društva ali
izvršnega odbora Zveze. Častni člani lahko sodelujejo na sejah skupščine Zveze, nimajo pa pravice
odločanja.

10. člen
Pravice članov so:
•

da samostojno in prostovoljno odločajo o svojem članstvu v Zvezi,

•

da volijo in so izvoljeni v organe Zveze,

•

da sodelujejo pri delu in odločajo v organih Zveze,

•

da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja Zveze pri svojem delu,

•

da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti Zveze,

•

da sodelujejo pri izdelavi programa Zveze in so seznanjeni s poslovanjem Zveze ter njegovim
finančno-materialnim poslovanjem,

•

da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v Zvezi ter za dosežene uspehe.

Dolžnosti članov so:
•

da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov Zveze.

•

da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog Zveze,

•

da redno plačujejo članarino,

•

da dajejo Zvezi informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,

•

da varujejo ugled Zveze.
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Društva energetikov in specializirana strokovna društva, lahko postanejo člani Zveze na osnovi pristopne
izjave, ki mora biti sprejeta od najvišjega organa društva. Društva energetikov in specializirana strokovna
društva lahko postanejo člani Zveze, če so njihovi cilji in nameni enaki ciljem Zveze ali se z njimi dopolnjujejo.
O članstvu društev v Zvezi sklepa

skupščina

Zveze z 2/3

večino

vseh društev.

11. člen
Članstvo v Zvezi preneha:

•

s prostovolnjim izstopom,

•

s črtanjem,

•

z izključi tvijo,

•

s prenehanjem Zveze.

Društvo prostovoljno izstopi iz Zveze, če izršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Društvo
članstva izvršni odbor Zveze, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. O izključitvi
disciplinska komisija.

IV.

črta

iz

odloča

ORGANI ZVEZE

12. člen
Organi Zveze so:
•

skupščina,

•

izvršni odbor,

•

nadzorni odbor,

•

disciplinska komisija.

13. člen
Skupščina

je najvišji organ Zveze, ki jo sestavljajo društva.
Posamezno društvo zastopata dva člana.
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izredno skupščino
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, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z
ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi za katero je sklicana.

14. člen
O sklicu
sklicem .

skupščine

s predloženim dnevnim redom morajo biti društva seznanjena najmanj 14 dni pred
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Skupščina

je

sklepčna, če

je prisotnih

več

kot polovica članov, predstavnikov društev, ki so člani Zveze

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če

je prisotnih najmanj 1/3 članov, predstavnikov društev, ki so člani Zveze,
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju
Volitve organov so praviloma tajne,

odločijo

za tajni

način

glasovanja,

15, člen
Naloge skupščine so:
•
•

sklepa o dnevnem redu,
sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte Zveze,

•

sprejema program dela Zveze,

•

sprejema finančni

•
•

voli in razrešuje predsednika Zveze, ki je istočasno tudi predsednik izvršnega odbora,
voli in razrešuje sekretarja in blagajnika ter člane izvršnega odbora, predsednika in
nadzornega odbora in predsednika in člane disciplinske komisije,

•

odloča

•

dokončno odloča

•

odloča

o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani Zveze v skladu z nameni in cilji Zveze,

•

odloča

o nakupu in prodaji

•

sklepa o prenehanju Zveze,

načrt

in

zaključni račun ;
člane

o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
o izključitvi

člana

iz Zveze,

nepremičnin,

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti poslani

skupščini

v pisni obliki najmanj 8 dni pred sklicem

skupščine ,

Skupščino vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki ga izvolijo člani skuščine izmed sebe, O delu
se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči , zapisnikar in dva overovatelja,

skupščine

16, člen

Izvršni odbor je izvršilni organ Zveze, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela
ter vodi delo Zveze med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini.
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
Izvršni odbor sestavljajo predsednik, sekretar, blagajnik, po en
komisijj izvršnega odbora Zveze,

član

iz vsakega društva ter predsedniki

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat na leto.
Mandatna doba članov izvršnega odbora je 5 let. Po preteku petih let so lahko ponovno izvoljeni.

17. člen
Naloge izvršnega odbora so:
•

sklicuje skupščino ,

•

skrbi za izvrševanje programa dela Zveze,
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•

pripravlja predloge aktov Zveze.

•

pripravlja predlog

•

skrbi za

•

upravlja s premoženjem Zveze,

•
•

ustanavlja in ukinja komisije izvršnega odbora,
uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Zveze in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina.

finančno

finančnega

plana in

zaključnega računa,

in materialno poslovanje Zveze,

18. člen
Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik izvršnega odbora, v njegovi odsotnosti pa sekretar
izvršnega odbora.
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino
glasov prisotnih.
Izvršni odbor lahko za izvajanle posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika
komisije določi izvršni odbor. Clani komisije so lahko le člani društva, ki je vključeno v Zvezo. Za svoje delo
so komisije odgovorne izvršnemu odboru . Izjemoma lahko izvršni odbor Zveze povabi k sodelovanju pri delu
komisije zunanje sodelavce.
Komisije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom Zveze.
19. člen
Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov Zveze ter opravlja nadzor nad finančno
materialnim poslovanjem Zveze. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za
svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz predsednika in dveh članov, ki jih izvoli skupščina. Člani nadzornega odbora
ne morejo biti hkrati 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 glasov
prisotnih.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 5 let in so lahko ponovno izvoljeni.
20.

člen

Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo 5 let. Sestavljajo jo predsednik in dva člana, ki jih izvoli
skuščina. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov oz. društev ali organov Zveze.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom .
21.

člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
•

kršitve določb statuta,

•

nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v Zvezi,

•

neizvrševanje sklepov organov Zveze,

•

dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Zveze.
22.

člen
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Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom
komisija so:
•
•

opomin,
javni opomin,

•

izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na
organ .
23.

skupščino,

izreče

disciplinska

kot drugostopenjski

člen

Predsednik Zveze zastopa in predstavlja Zvezo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in
tujini. V njegovi odsotnosti ga nadomešča sekretar izvršnega odbora .
Predsednika Zveze, ki je istočasno predsednik izvršnega odbora izvoli
preteku mandata lahko ponovno izvoljen.

skupščina

za dobo 5 let, ter je po

Predsednik Zveze je odgovoren za delovanje Zveze v skladu s statutom in pravnim redom Republike
Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini.
24. člen
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi Zveze skrbi
sekretar izvršnega odbora Zveze, ki ga izvoli skupščina za dobo 5 let in je po preteku mandata lahko
ponovno izvoljen. Za svoje delo je odgovoren skupščini.
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZVEZE
25.

člen

Viri dohodkov Zveze so:
•

članarina,

•

darila,

•

dohodek iz dejavnosti Zveze,

•

prispevki sponzorjev,

•

drugi viri.

Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.

Vsaka delitev premoženja med društva, ki so člani Zveze je

26.
Zveza razpolaga s
skupščina . Na redni

finančnimi

nična.

člen

sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme
vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

skupščini člani

27 . člen
Finančne

in materialne listine podpisujeta predsednik izvršnega odbora Zveze ali sekretar izvršnega odbora.
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V primeru odsotnosti predsednika Izvršnega odbora ali sekretarja izvršnega odbora lahko
materialne listine podpisuje predsednik komisije izvršnega odbora za področje gospodarjenja.

finančne

in

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja . Za strokovno in
pravilno vodenje finančnega in materialnega knjigovodstva skrbita sekretar in blagajnik izvršnega odbora v
okviru nalog , ki mu jih dodeli sekretar ter zunanji finančni strokovnjak..

Zveza ima svoj transakcijski

račun

pri Novi Ljubljanski banki v Ljubljani.
28.

člen

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje Zveze.
Za

pomoč

pri urejanju

finančno

materialnih zadev lahko Zveza sklene pogodbo s finančnim strokovnjakom.

29. člen
Zveza ima

premično

in

nepremično

premoženje, ki je kot last Zveze vpisana v inventurno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega odbora. Nepremično premoženje
pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine Zveze.

VI.

PRENEHANJE ZVEZE
30. člen

Zveza lahko preneha:
skupščine

•

po sklepu

•

po samem zakonu.

z večino glasov prisotnih

članov,

V primeru prenehanja Zveze preide njegovo premoženje na društva, ki so člani Zveze
31 . člen
Prečiščeno

besedilo tega Statuta je sprejela skupščina 21.03.2014 in velja takoj .
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