
Preambula 
 

Varnost in zdravje sodita med temeljne človekove potrebe, pravice in vrednote. 
Zagotavljanje varnih in zdravih delovnih ter bivalnih razmer je zato v javnem - 
nacionalnem interesu. Država, delodajalci, delojemalci in strokovna javnost se 
zavedamo pomembnosti varnosti in zdravja pri delu. Zato smo varnostni inženirji in 
ostali strokovni delavci, člani DVI Ljubljana, ki s svojim poklicnim in društvenim 
delom delujemo na področju varnosti in zdravja pri delu v interesu dvigovanja splošne 
ravni varnosti in zdravja delovnih in bivalnih razmer v državi 

 
 

na osnovi določb Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/2006)  na 
skupščini dne 28. 03. 2007 sprejeli 

 
 
 
 
 
 

P R A V I L A 
Društva varnostnih inženirjev Ljubljana (DVI Ljubljana) 

 
 
 
 
I. SPLOŠNO 
 

1.člen 
 
DVI Ljubljana ustanavljamo varnostni inženirji vseh stopenj in strokovnjaki drugih 
poklicev, ki opravljamo strokovne in druge naloge v zvezi z varnostjo in zdravjem pri 
delu, požarnim varstvom in varstvom okolja v širši Ljubljanski regiji in iz drugih 
krajev Slovenije ter podamo pristopno izjavo. 
 
Članstvo v društvu je prostovoljno. 
 
 

2.člen 
 
Pravila DVI Ljubljana so temeljni akt DVI Ljubljana in po teh pravilih nadaljuje delo 
DVIT Ljubljana, ki je bilo ustanovljeno leta 1956. 
 
 
 

3.člen 
 
Delo DVI Ljubljana je javno. 
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II. OPREDELITEV DVI LJUBLJANA 
 
 

4.člen 
 
Ime društva je: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana. 
 
Sedež društva je v Ljubljani, Miklošičeva 38. 
 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava s svojim pečatom okrogle oblike premera 3 
cm z napisom: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana, v sredini je stilizirana črka S. 
 
 

5.člen 
 
DVI Ljubljana je samostojno in nepridobitno združenje, ustanovljeno z namenom oz. 
ciljem: 
 
- informiranja, usposabljanja in povezovanja delavcev, ki sodelujejo na področju 

varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in varstva okolja,  
- sodelovanja pri pripravi predpisov iz naštetih področjih z aktivnim obravnavanjem 

delovnih gradiv in predlogov predpisov iz te alinee, 
- predlaganja sistemskih rešitev na področju varnosti in zdravja pri delu, 
- koordinacije in opravljanja strokovnih nalog za zainteresirane družbe, 

posameznike in druge organizacije in organe (tudi društva in državne organe), 
- nudenja pomoči članom pri reševanju varnostne problematike in pri programiranju 

usposabljanja, analiziranja, ipd., 
- povezovanja izvajalcev strokovnih nalog in predlaganje skupnih aktivnosti 

povezovanja z drugimi asocijacijami inženirjev, upravnimi organi in 
izobraževalnimi ustanovami. 

 
DVI Ljubljana lahko zaprosi za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu 
na področju izvajanja varstva človekovih pravic, na področju varnosti in zdravja 
delavcev ter zagotavljanja varnega in zdravega delovnega ter bivalnega okolja. 
 
 

6. člen 
 
Naloge DVI Ljubljana so: 
 
- organiziranje posvetov, seminarjev, razstav ipd. za strokovnjake, ki delajo na 

področju varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in varstva okolja, 
- organizacija strokovnih ekskurzij v Sloveniji in inozemstvu za člane društva, 
- publicistična dejavnost s področja varnosti in zdravja pri delu, 
- promocija varnosti in zdravja delovnih in bivalnih razmer, 
- povezava z drugimi društvi, asocijacijami in institucijami, ki se posredno ali 

neposredno vključujejo v oblikovanje, uvajanje in izvajanje varnosti in zdravja pri 
delu na vseh nivojih dela, 

- opravljanje posameznih strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu za 
zainteresirane pravne osebe in posameznike po posebnih pogodbah, 
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- po potrebi ustanavljanje sekcij (pomožne ali druge), 
- zagotavljanje informiranosti članstva z izdajanjem pisnih informacij, 
- v zvezah in združenjih, kjer je DVI Ljubljana vključen, zastopa stališča DVI 

Ljubljana in interese članstva. 
 
 

7.člen 
 
Javnost dela DVI Ljubljana se zagotavlja z rednim izdajanjem informacij o delu 
društva, seje organov DVI Ljubljana so javne in dostopne vsem zainteresiranim, 
programi dela in načini dela se sprejemajo na organih, članom je vedno možen 
vpogled v finančno poslovanje, vsem članom so pravila in programi DVI Ljubljana 
dostopna na sedežu DVI Ljubljana. 
 
 
 

8.člen 
 
Član DVI Ljubljana lahko postane vsak, ki izpolnjuje pogoje iz 1. člena Pravil DVI 
Ljubljana, se strinja s Pravili DVI Ljubljana in redno plačuje članarino. 
 
Članstvo preneha na podlagi izstopne izjave, s smrtjo člana, z izključitvijo na podlagi 
sklepa disciplinske komisije (DK) in s črtanjem zaradi neplačevanja letne članarine po 
predhodnem opominu. 
 
Sklep o črtanju člana sprejme izvršilni odbor (IO). 
 
 
III. ORGANI DVI Ljubljana 
 

9.člen 
 
Organi DVI Ljubljana so: 
- skupščina 
- letna konferenca (občni zbor) 
- izvršni odbor (IO) in predsedstvo 
- disciplinska komisija (DK) 
- nadzorni odbor (NO) 
- komisija za kadrovske in pravne zadeve (KKPZ) 
 
 

10.člen 
 
Skupščina DVI Ljubljana in letna konferenca. 
 
Skupščina DVI Ljubljana je najvišji organ društva. Sestavljajo jo vsi člani društva. 
 
Skupščino sklicuje IO na dve leti vedno v prvem tromesečju leta. V letu, ko ni 
sklicana redna skupščina se lahko skliče izredna skupščina ali pa letna konferenca. 
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Izredno skupščino lahko skliče IO na lastno pobudo, pobudo NO ali vsaj 1/5 članov 
DVI Ljubljana. Če IO ne skliče izredne skupščine v predpisanem roku, jo lahko skliče 
predlagatelj, ki predloži dnevni red in materiale. 
 
Izredna skupščina sklepa samo o zadevah za katere je bila sklicana v 30 dneh po 
prejemu zahteve iz prejšnjega sobesedila. 
 
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. 
 
Če skupščina ni sklepčna ob predvidenem času, se začetek preloži za 30 minut, potem 
pa skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot 30 % članov, vendar ne manj kot 
10%. 
 
Vabilo za skupščino mora biti odposlano vsaj 9 dni pred datumom sklica. 
 
Skupščino otvori predsednik IO, vodi pa jo delovno predsedstvo. 
 
 

11.člen 
 
Naloge in pristojnosti skupščine: 
 
- sklepa o dnevnem redu, 
- sprejema program dela društva, 
- sprejema finančni načrt in letno poročilo o poslovanju društva, 
- obravnava poročila o delu IO in NO in v zvezi s tem sprejema sklepe, 
- voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in člane IO, predsednika in 

člane NO ter predsednika in člane DK in KKPZ. 
- sprejema in spreminja pravila društva ter druge akte društva, 
- odloča o pritožbah zoper sklepe IO, NO in DK, 
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, 
- dokončno odloča o izključitvi člana društva, 
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z 

namenom in cilji društva, 
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 
- sklepa o prenehanju društva. 
 
Posamezni predlogi za razpravo na skupščini morajo biti v pisni obliki poslani IO 
DVI Ljubljana najmanj 8 dni pred sklicem skupščine. 
 
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva 
overovatelja. 
 
 

12.člen 
 
Letna konferenca (občni zbor) je informativnega značaja in obravnava iste zadeve kot 
skupščina. Ne sklepa o zadevah, o katerih sklepa skupščina. 
Sklepa le o letnem poročilu o poslovanju društva. 
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Letno konferenco sklicuje IO in za sklepčnost veljajo enaki pogoji kot za sklepčnost 
skupščine DVI Ljubljana. 
 
 

13.člen 
 
Izvršilni odbor (IO) in predsedstvo 
 
IO je izvršni organ DVI Ljubljana, ki opravlja operativne, to je organizacijske, 
administrativne, strokovno - tehnične in upravne naloge.  
 
IO se pri svojem delu povezuje z drugimi organizacijami, društvi in posamezniki, ki 
sodelujejo pri izvajanju programov dela.  
 
IO za svoje delo odgovarja skupščini.  
 
IO šteje s predsednikom, podpredsednikom in tajnikom skupaj 11 članov. 
 
 

14.člen 
 
IO opravlja zlasti naslednje naloge: 
 
- sklicuje skupščine in letne konference (občne zbore) ter pripravlja ustrezno 

gradivo, 
- pripravlja predloge za akte DVI Ljubljana, programe dela, finančni načrt in 

zaključni račun, 
- skrbi za materialno poslovanje in sredstva društva oziroma odloča o načinu 

vodenja računovodskih nalog, 
- pripravlja letno poročilo o poslovanju društva, 
- določa višino članarine, 
- skrbi za operativno dinamičnost, 
- potrjuje predloge za nagrade, priznanja in pohvale, na predlog KKPZ, 
- potrjuje letno poročilo o poslovanju društva, poročila NO in poročila DK, 
- imenuje člane za organe ZDVI Slovenije in druge organe ter društva. 
-    obvešča NO o sklicu in dnevnem redu sej IO, ter sklepih IO. 
 
 

15.člen 
 
Predsednik,  podpredsednik, tajnik in člani IO so voljeni za mandatno obdobje dveh 
let in so lahko ponovno izvoljeni. 
 
Predsednik, podpredsednik in tajnik IO predstavljajo društvo navzven ter so sočasno 
predsednik, podpredsednik in tajnik DVI Ljubljana, ter ne smejo opravljati 
blagajniških oziroma računovodskih nalog. 
 
Predsednik IO zastopa društvo, vodi delo IO in skrbi za zakonitost in uspešnost 
poslovanja DVI Ljubljana.  
 

 5 



16.člen 
 
Nadzorni odbor (NO) 
 
Predsednika in dva člana (skupaj tri) nadzornega odbora izvoli skupščina za mandatno 
obdobje dveh let in so lahko ponovno izvoljeni. NO je odgovoren za svoje delo 
skupščini. 
 
Naloga NO je spremljanje dela IO in nadzor nad materialnim in finančnim 
poslovanjem DVI ter letno poročanje članstvu. 
 
 

17.člen 
 
Disciplinska komisija (DK) 
 
Tričlansko DK, ki ji predseduje predsednik, voli skupščina za mandatno dobo dveh 
let. Člana in predsednik so lahko ponovno izvoljeni. 
 
Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izvaja ukrepe za: 
- prenehanje članstva, 
- izrek opomina, 
- povrnitev škode, če je nastala zaradi nezakonitega oziroma grobo-malomarnega 

ravnanja člana. 
 
Za disciplinsko kršitev se štejejo nespoštovanje pravil in sprejetih sklepov, dejanja, ki 
škodujejo interesom in ugledu DVI Ljubljana in neresnične izjave o DVI Ljubljana in 
organih DVI Ljubljana.  
 
O pritožbah zoper disciplinske ukrepe sklepa skupščina DVI Ljubljana. 
 
 

18.člen 
 
Komisija za kadrovske in pravne zadeve (KKPZ) 
 
Štiričlansko KKPZ, ki ji predseduje predsednik komisije, voli skupščina za mandatno 
dobo dveh let. 
 
Člani in predsednik so lahko ponovno izvoljeni. 
 
Naloge KKPZ: 
- predlaga kandidate za vse organe DVI Ljubljane in drugih organov v katere se 

vključujejo člani DVI Ljubljana, 
- predlaga kandidate za nagrade in priznanja DVI Ljubljana, 
- predlaga kandidate za nagrade in priznanja fundacije Avgusta Kuharja, in za druga 

priznanja z naslova varnosti in zdravja pri delu, 
- IO posreduje mnenja in predloge k osnutkom, predlogom in sprejetim pravnim 

aktom s področja delovanja DVI Ljubljana in stroke varnosti in zdravja pri delu. 
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IV. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 
 

19.člen 
 

DVI Ljubljana nima družbenega kapitala. Premoženje je last članov DVI Ljubljana in 
z njim razpolaga celotno društvo. 
 
Dohodki DVI Ljubljana so: 
- članarina, 
- dohodki iz opravljanja dejavnosti oz. materialnih pravic društva, 
- darila, dotacije in donacije, 
- javna sredstva. 
 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 
ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. 
 
Vsaka delitev premoženja društva med člane društva je nična. 
 
 

20.člen 
 
DVI Ljubljana razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela, ki ga 
sprejme skupščina oziroma letna konferenca. 
 
Na redni skupščini oziroma letni konferenci člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo 
letno poročilo o poslovanju društva. 
 
 

21.člen 
 
Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, podpredsednik in tajnik DVI 
Ljubljana. 
 
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega 
področja. 
 
Finančno in materialno poslovanje ter razpolaganje s premoženjem nadzira NO, in ni 
predvidene zunanje revizije poslovanja. 
 
Računovodski servis vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o 
finančno materialnem poslovanju v katerem društvo določi način vodenja in 
izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v 
skladu z računovodskimi standardi za društva. 
 
DVI Ljubljana ima svoj žiro račun štev.: 61000-2000054114, odprt pri Delavski 
hranilnici Ljubljana. 
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V. KONČNE DOLOČBE 
 

22.člen 
 
DVI Ljubljana preneha obstojati: 
- s sklepom skupščine, 
- z odločbo pristojnega upravnega organa, 
- če se število članov zmanjša pod 20 članov. 
 
 

23.člen 
 
V primeru prenehanja delovanja DVI Ljubljana, pripadejo vsa sredstva Zvezi Društev 
varnostnih inženirjev Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva 38. 
 
 

24.člen 
 
Spremembe in dopolnitve Pravil DVI LJubljana se sprejemajo po istem postopku, ki 
velja za sprejemanje teh Pravil. 
 
 
 

25.člen 
 
Ta Pravila DVI Ljubljana je sprejela skupščina DVI Ljubljana dne 28. 03. 2007 in se 
uporabljajo od takrat dalje. Do tega datuma veljavna Pravila DVI Ljubljana z dne 29. 
03. 2001 ne veljajo več. 
 
 
 
V Ljubljani, 28. 03. 2007 
 
oz. 
 
upoštevaje popravek 4. odstavka 13. člena na skupščini 29. 3. 2012 
 
V Ljubljani, 29. 3. 2012 
 
 
 
                                                              Predsednik DVI Ljubljana:  

mag. Miran Pavlič, dipl. var. inž. 
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