PREAMBULA

STATUT

Varnost in zdravje delavcev pri delu postaja v
naši družbi, še zlasti v gospodarstvu eden
izmed najpomembnejših ciljev in vrednot, ki
jih s pravno regulativo ureja in vzpodbuja
država. Podjetja oziroma delodajalci čedalje
bolj spoznavajo pomen urejanja varnosti in
zdravja pri delu, ne samo zaradi zakonskih
obveznosti in znanih ekonomskih vplivov, ki jih
povzroča nivo varnosti in zdravja pri delu,
ampak
postaja
varno
delovno
mesto
pomemben faktor za vzpodbujanje človeških
resursov v družbi nasploh.

ZBORNICE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI
DELU

Zavedajoč se pomena varnosti in zdravja
delavcev pri delu, se varnostni inženirji in ostali
strokovni delavci ter pooblaščeni zdravniki –
specialisti medicine dela, ki delamo na
omenjenem področju, povezujemo v poklicno
združenje, organizirano v Zbornico varnosti
in zdravja pri delu.
Zbornica varnosti in zdravja pri delu bo z
ravnanjem svojih članov prispevala svoj delež
k večjemu vzpodbujanju in izvajanju ustrezne
ravni varnosti in zdravja pri delu v
gospodarskih družbah, javnih zavodih in drugih
organizacijah in ustanovah.
Zbornica varnosti in zdravja pri delu si bo s
svojim delom prizadevala pridobiti zaupanje
države s postopnim prenosom pristojnosti, ki
jih sedaj ureja preko svojih institucij.
Zbornica varnosti in zdravja pri delu si bo
prizadevala prevzeti odločilno vlogo zlasti pri:
-

-

postavljanju
pogojev
za
izvajanje
strokovnih nalog varnosti in zdravja pri
delu,
izvedbi in podeljevanju strokovnih izpitov iz
varnosti in zdravja pri delu,
podeljevanju dovoljenj za delo s področja
varnosti in zdravja pri delu.

S tem namenom in na podlagi 49.čl. Zakona o
varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS,
št.56/99) je skupščina Zbornice varnosti in
zdravja pri delu v Ljubljani na 2. redni seji, dne
24.10.2001 sprejela

• OCCUPATIONAL SAFETY AND HELTH CHAMBER •
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Zbornica varnosti in zdravja pri delu je
samostojno strokovno združenje varnostnih
inženirjev in drugih strokovnih delavcev s
področja varnosti pri delu ter pooblaščenih
zdravnikov oziroma specialistov medicine dela
(v
nadaljevanju:
strokovni
delavci
in
pooblaščeni zdravniki), ki opravljajo strokovne
naloge varnosti pri delu, zdravstvenega varstva
in varstva delovnega okolja v Republiki
Sloveniji.
Poslanstvo Zbornice je povezovanje dejavnosti
v celoto, tako na lokalni, regionalni in na
nacionalni ravni, v skrbi za razvoj in strokovni
dvig, zapisano v preambuli statuta.
Besedilo statuta je pisano v moški obliki.
Vsebina in določila statuta se uporabljajo
enakopravno v ženski in moški obliki.

2. člen
Zbornica varnosti in zdravja pri delu, skrajšano
ime: Zbornica VZD (v nadaljevanju: Zbornica),
je pravna oseba s sedežem v Ljubljani,
Miklošičeva 38/III.
Žig Zbornice je okrogle oblike z besedilom na
obodu: »Zbornica varnosti in zdravja pri delu«.
V sredini žiga sta stilizirani sklenjeni dlani,
kateri varujeta silhueto človeka, ki je povzet po
mednarodnem znaku za varnost in zdravje pri
delu.
Zbornica opravlja naloge določene s tem
statutom.
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II. ČLANSTVO ZBORNICE

6. člen

Usposabljanja članov Zbornice VZD
3. člen
Članstvo v Zbornici je čast in obveza vseh, ki
opravljajo strokovne naloge varnosti in zdravja
pri delu v Republiki Sloveniji.
Pooblaščeni zdravniki, zdravniki specialisti
medicine dela in drugi strokovni delavci, ki
delajo na področju varnosti in zdravja pri delu,
imajo povsem enakopraven položaj pri
vključevanju v delo Zbornice.
V zbornico se lahko včlanijo tudi drugi
strokovni delavci, ki izkazujejo interes za
članstvo v Zbornici.
Skupščina Zbornice lahko podeli tudi častno
članstvo v Zbornici.

Člani Zbornice imajo pravico in dolžnost, da se
stalno strokovno izpopolnjujejo.
Upravni odbor Zbornice sprejema
programe strokovnega izpopolnjevanja.

letne

V poslovnem načrtu se zagotovijo ustrezna
sredstva za izvajanje programa strokovnega
izpopolnjevanja.

III. NALOGE ZBORNICE

7. člen
Zbornica ščiti in zastopa interese članov
oziroma stroke, skrbi za pravilno ravnanje in
ugled članov s tem, da izpolnjuje naslednje
pogoje:

4. člen

Pravice članov Zbornice so:
1. pasivna in aktivna volilna pravica in s tem
pravica do sodelovanja v vseh organih
Zbornice,
so

1. zastopa interese svojih članov ter skrbi za
pravno in v skladu s svojimi pravili tudi
drugo pomoč svojim članom,

3. udeležba
na
seminarjih in drugih
strokovnih
izpopolnjevanjih,
ki
jih
organizira Zbornica,

2. sodeluje pri določanju doktrine in svoje
delo opravlja skladno z določeno doktrino
poklicnega dela varnosti in zdravja pri
delu,

2. pravica do storitev Zbornice,
opredeljene kot naloge Zbornice,

ki

4. pravica do pravočasnega in popolnega
informiranja o delu Zbornice.

3. oblikuje Kodeks poklicne etike članov
Zbornice VZD (v nadaljevanju: Kodeks
poklicne etike),

5. člen

Dolžnosti članov Zbornice so:

4. vodi register svojih članov in izdaja članske
izkaznice,

1. spoštovanje vseh sklepov in aktov, ki jih
sprejemajo pristojni organi Zbornice,

5. izdaja
štampiljke
in
izkaznice
za
koordinatorje varnosti in zdravja pri delu,

2. redno obveščanje Zbornice o vseh
informacijah, ki so pomembne in potrebne
za sprotno vodenje evidenc, ki jih določajo
pravila o vodenju registra,

6. spremlja in nadzoruje delo svojih članov v
skladu s svojimi pravili in spremlja delo
drugih, ki želijo delati oziroma delajo na
področju varnosti in zdravja pri delu in
sproža ustrezne postopke,

3. redno plačevanje članarine oziroma drugih
prispevkov v skladu s pravili o finančnem
poslovanju Zbornice.

7. usklajuje interese svojih članov,
8. organizira in izvaja strokovne seminarje,
strokovna srečanja in druge oblike
strokovnega izpopolnjevanja,
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9. sodeluje pri oblikovanju strokovnega
izobraževanja na področju varnosti in
zdravja pri delu,
10. skrbi za trajno strokovno usposabljanje in
obveščanje svojih članov v skladu s svojimi
pravili,
11. predlaga kandidate za izpitno komisijo za
opravljanje strokovnih izpitov,

24. opravlja
založniško
dejavnost,

in

izdajateljsko

25. spodbuja kulturno in družabno dejavnost
svojih članov, organizira in izvaja kulturne,
športne in druge družabne prireditve in
dejavnosti,
26. opravlja tudi druge naloge v skladu z
zakonskimi predpisi, tem statutom in
drugimi akti oziroma pravili Zbornice,

12. predlaga kandidate za člane komisije za
izdajo in odvzem dovoljenj za delo za
opravljanje strokovnih nalog varnosti in
zdravja pri delu,

27. sodeluje z Zvezo društev varnostnih
inženirjev Slovenije (v
nadaljevanju
ZDVIS).

13. predlaga kandidata za člana Sveta za
varnost in zdravje pri delu Vlade RS,

IV. ORGANIZIRANOST ZBORNICE

14. na strokovni ravni sodeluje s Svetom za
varnost in zdravje pri delu Vlade RS,

8. člen

15. zastopa interese svojih članov ter skrbi za
pravno in v skladu s svojimi pravili tudi
drugo pomoč svojim članom,

Organi Zbornice so:

16. skrbi za zavarovanje svojih članov pred
odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila
nastati v zvezi z opravljanjem dela na
področju izvajanja nalog varnosti in
zdravja pri delu,

2. predsednik Zbornice, ki je tudi predsednik
Upravnega odbora Zbornice,

17. določa
merila
za
oblikovanje
cen
opravljanja strokovnih nalog s področja
varnosti in zdravja pri delu,

1. Skupščina Zbornice,

3. podpredsednika Zbornice – eden izmed
dveh podpredsednikov Zbornice je tudi
podpredsednik Upravnega odbora,
4. Upravni odbor Zbornice,
5. Strokovni svet

18. spremlja potrebe po strokovnih delavcih in
nezaposlenim članom pomaga pri iskanju
zaposlitve

6. Razsodišče Zbornice,
7. Nadzorni odbor Zbornice,

19. ureja disciplinsko odgovornost
članov v skladu s svojimi pravili,

svojih

20. spodbuja sodelovanje med člani in pomirja
medsebojne spore,
21. izvaja
aktivnosti
za
preprečevanje
opravljanja nalog varnosti in zdravja pri
delu na nedovoljen način,
22. s pristojnimi organi sodeluje pri pripravi
predpisov s področja varnosti in zdravja pri
delu, varstva delovnega okolja in varstva
pred požari,
23. usklajuje interese med različnimi strokami,
ki delujejo v Zbornici,

8. zbornične komisije in odbori, ki jih ustanovi
skupščina oziroma Upravni odbor Zbornice
ali izvršilni odbori Območnega odbora
oziroma Sekcije za opravljanje določenih
nalog.
Število in organizacijo Območnih odborov in
Sekcij določa Statut Zbornice.

1.)SKUPŠČINA ZBORNICE
9. člen
Skupščina Zbornice je najvišji organ Zbornice.
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Skupščino Zbornice sestavljajo imenovani
delegati Območnih odborov in Sekcij.
Delegate skupščine Zbornice VZD imenuje
predsednik Območnega odbora ali Sekcije in
sicer na vsakih deset članov s plačano
članarino po enega delegata.
Na skupščini Zbornice lahko sodelujejo vsi člani
Zbornice, vendar nimajo glasovalne pravice.

PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE ZBORNICE
10. člen

12. odloča o predlogu Razsodišča za izključitev
iz članstva Zbornice VZD,
13. obravnava vsa vprašanja, povezana z
delom, pogoji za delo in strokovno
problematiko
opravljanja
storitev
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
svojih članov in v zvezi s temi vprašanji
sprejema stališča in sklepe,
14. obravnava druga vprašanja v okviru nalog
Zbornice, določenih z zakonom, s tem
statutom in z drugimi akti Zbornice ter o
tem oblikuje ustrezne sklepe.

Skupščina Zbornice:
1. sprejema Statut Zbornice VZD,
2. sprejema Poslovnik
Zbornice VZD,

o

delu

3. sprejema finančni
zaključni račun,

načrt

in

Skupščine

potrjuje

4. sprejema Kodeks poklicne etike članov
Zbornice VZD,
5. sprejema Pravilnik o računovodstvu in
finančnem poslovanju Zbornice VZD

Skupščina Zbornice zaseda najmanj enkrat
letno. Sklicuje jo predsednik Zbornice ali na
zahtevo
Upravnega
odbora
Zbornice,
izvršilnega odbora Območnega odbora ali
Sekcije ali na zahtevo desetih delegatov.
Predsednik Zbornice mora sklicati skupščino
najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve. Če
tega ne stori lahko skličejo skupščino
predlagatelji sami.
11. člen

Potek in delo skupščine podrobneje ureja
Poslovnik o delu Skupščine Zbornice

6. sprejema Pravilnik o plačevanju članarine
in drugih prispevkov članov Zbornice VZD,
7. sprejema akte Zbornice, razen tistih, ki jih
po posebnem pooblastilu Skupščine
sprejmejo Upravni odbor Zbornice oziroma
izvršilni odbori Območnih odborov oziroma
Sekcij,
8. voli in razrešuje predsednika, dva
podpredsednika Zbornice, ter predsednika
in člane Nadzornega odbora in Razsodišča
Zbornice,

9. imenuje in razrešuje predsednika in člane
tistih stalnih oziroma začasnih komisij in
odborov, ki jih skupščina Zbornice ustanovi
kot svoja delovna telesa,
10. obravnava poročilo o delu Upravnega
odbora Zbornice in poročilo Nadzornega
odbora Zbornice in Razsodišča Zbornice,
11. obravnava in sprejema letna
Območnih odborov in Sekcij,

poročila

2.)
PREDSEDNIK
ZBORNICE
PODPREDSEDNIKA ZBORNICE

in

12. člen
Predsednika in dva podpredsednika Zbornice
volijo delegati Skupščine Zbornice na
neposrednih in tajnih volitvah. Kandidat za
predsednika je lahko vsak član Zbornice, če mu
kandidaturo odobri ali predlaga Upravni odbor
Zbornice oziroma izvršilni odbor Območnega
odbora oziroma izvršilni odbor Sekcije.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel večino glasov
delegatov Skupščine Zbornice. Če nihče od
kandidatov ni bil izvoljen v prvem krogu, se
opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki
sta prejela največ glasov. V drugem krogu je
izvoljen tisti, ki zbere več glasov delegatov
Skupščine Zbornice.
Mandat predsednika traja štiri leta z možnostjo
ponovne izvolitve še za en mandat. Za svoje
delo odgovarja Skupščini Zbornice, ki ga lahko
predčasno razreši na utemeljen predlog
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Upravnega odbora Zbornice, najmanj treh
izvršilnih odborov Območnih odborov, najmanj
treh izvršilnih odborov Sekcij oziroma najmanj
deset delegatov Skupščine Zbornice.

13. izdaja sklep o volitvah v organe Zbornice
14. oblikuje posvetovalni organ Zbornice

3.) UPRAVNI ODBOR ZBORNICE
Podpredsednika Zbornice se volita na enak
način kot predsednik Zbornice.

13. člen
Funkcija predsednika Zbornice se lahko
opravlja profesionalno s Pogodbo o zaposlitvi s
krajšim delovnim časom ali s Pogodbo o delu.
Če predsednik Zbornice opravlja svojo funkcijo
profesionalno,
individualno
pogodbo
o
zaposlitvi v imenu Zbornice sprejme upravni
odbor.

15. člen
Upravni odbor Zbornice vodi delo v skladu s
Statutom Zbornice, Poslovnikom o podrobnejši
organizaciji in delu Upravnega odbora
Zbornice, ter z ostalimi veljavno sprejetimi
predpisi:
1. pripravlja gradivo, analize in predloge za
Skupščino Zbornice, oziroma izvršilne
odbore Območnih odborov oziroma Sekcij,
2. predlaga ustanovitev in razrešitev komisij
in odborov in vsebino njihovega dela,

14. člen

Naloge predsednika Zbornice so:

3. izvršuje sklepe
Zbornice,

1. sklicuje in vodi Skupščino Zbornice,

4. spremlja in usklajuje delo zborničnih teles,

2. predstavlja Zbornico in podpisuje akte, ki
jih potrdi in sprejme skupščina ali UO
Zbornice

5. obravnava pomembna
delovanje zbornice,

navodila

Skupščine

vprašanja

za

6. sprejema obdobna in letna poročila o delu
Zbornice ter jih predstavi skupščini
zbornice,

3. podpisuje pogodbe, ki jih sklepa Zbornica,
4. sklicuje in vodi seje Upravnega odbora
Zbornice,
5. po potrebi predlaga izvolitev ali razrešitev
predsednikov zborničnih komisij oziroma
odborov,
6. razvija regionalno in mrežno povezovanje
izvajalcev dejavnosti VZD,
7. opravlja naloge za katere ga pooblasti
skupščina ali upravni odbor zbornice,
8. opravlja druge naloge, povezane
izvajanjem dejavnosti zbornice,

in

7. obravnava gradiva in analize ter v zvezi z
njimi seznani skupščino zbornice,
8. določa višino članarine, ceno storitev
Zbornice in popuste za člane zbornice,
9. imenuje člane Strokovnega sveta,
10. opravlja druge naloge določene z akti in
sklepi Zbornice

z

16. člen
Člani Upravnega odbora Zbornice so:

9. podpisuje akte, ki jih potrdi in sprejme
skupščina ali upravni odbor Zbornice,
10. skrbi za izvajane sklepov skupščine ali
upravnega odbora zbornice,

-

predsednik Zbornice, ki vodi
Upravnega odbora,
predsedniki Območnih odborov,
predsedniki Sekcij
predsednik ZDVIS

delo

11. usklajuje delo organov zbornice,
12. vodi strokovni svet

Člani Upravnega odbora predložijo predsedniku
Zbornice pisni program dela Območnega
odbora oziroma Sekcije, ki jo zastopajo
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17. člen
Seje Upravnega odbora sklicuje in vodi
predsednik Zbornice, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik Zbornice. Seja Upravnega
odbora je sklepčna, če je navzoča večina
članov Upravnega odbora. Za svoje delo
odgovarja Upravni odbor Skupščini Zbornice.

4.) STROKOVNI SVET

6.

7.

obravnava
pomembnejša
razvojna
vprašanja stroke, sprejema mnenja in
stališča, s katerimi sodeluje pri razvoju
varnosti in zdravja pri delu v državi,
sodeluje s ekspertnimi in delovnimi
skupinami Zbornice.

5.) RAZSODIŠČE ZBORNICE

18. člen

21. člen

Za uspešno opravljanje nalog iz 7. člena
statuta upravni odbor imenuje Strokovni svet
kot posvetovalni organ Zbornice, ki ga
sestavljajo ugledni strokovnjaki s področja
varnosti in zdravja pri delu.

Razsodišče Zbornice je samostojen organ in
ima pravico in dolžnost, da v skladu s
Poslovnikom o delu Razsodišča Zbornice vodi
postopke za ugotavljanje kršitev Kodeksa
poklice etike članov Zbornice VZD in drugih
pravil Zbornice VZD.

19. člen
Člane Strokovnega sveta imenuje upravni
odbor Zbornice praviloma izmed strokovnjakov
– članov Zbornice, lahko pa so imenovani tudi
zunanji strokovnjaki.

Strokovni svet ima sedem članov. Delo
Strokovnega sveta vodi Predsednik Zbornice.
20. člen

Naloge Strokovnega sveta:
1. spremlja
in
proučuje
problematiko
varnosti in zdravja pri delu v državi v luči
uresničevanja
strateških
usmeritev
Zbornice,
2. spremlja
izvajanje
Resolucije
o
nacionalnem programu varnosti in zdravja
pri delu v RS,
3. pripravlja strokovne predloge za razvoj
stroke VZD

Postopek pred Razsodiščem Zbornice se lahko
začne s pisno prijavo organov Zbornice ali
posameznega člana Zbornice.
Prijavo lahko Razsodišče Zbornice zavrne s
sklepom ali pa odloči v zadevah iz prejšnjega
odstavka tega člena.
Razsodišče zbornice sestoji iz petih članov.
Vodi ga predsednik Razsodišča Zbornice, v
primeru njegove odsotnosti pa namestnik
predsednika Razsodišča Zbornice.
Člane Razsodišča Zbornice in njegovega
predsednika voli skupščina tajno in neposredno
za dobo štirih let, z možnostjo ponovne
izvolitve.
22. člen
Razsodišče opravlja tudi naslednje naloge:
1. spodbuja in spremlja uveljavljanje Kodeksa
poklicne etike članov Zbornice in drugih
pravil Zbornice
2.

4.

podpira
razvoj
inovativnih
in
komplementarih dejavnosti na področju
varnosti in zdravja pri delu,

5. spremlja dejavnost izobraževalnih institucij
na področju VZD ter skrbi za povezovanje z
Zbornico,

spodbuja
in
spremlja
uveljavljanje
Mednarodnega
etičnega
kodeksa
strokovnjakov s področja varnosti in zdravja
pri delu (ICOH)

3. proučuje posamezne etične probleme na
področju izvajanja dejavnosti
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4. varuje strokovno integriteto članov in jim po
potrebi svetuje in nudi pomoč, ter skrbi za
osveščanje članov

-

5. opravlja druge naloge določene z akti in
sklepi Zbornice.

6.) NADZORNI ODBOR ZBORNICE

-

sekcija
pooblaščenih
zdravnikov
–
specialistov
medicine
dela
(v
ustanavljanju),
sekcija za gradbeništvo in koordinatorje
VZD
sekcija kmetijstva (v ustanavljanju)
sekcija tekstilne in usnjarsko predelovalne
industrije
sekcija za elektrogospodarstvo
sekcija za gozdarstvo

23. člen
Nadzorni odbor Zbornice nadzira materialno in
finančno poslovanje Zbornice. Ima predsednika
in dva člana z namestniki. Vsi so izvoljeni na
Skupščini Zbornice.
Mandat Nadzornega odbora traja štiri leta.
Delo Nadzornega odbora opredeljuje Poslovnik
o delu Nadzornega odbora Zbornice.

Ob včlanitvi v Zbornico se posameznik odloči v
katerem OO oziroma Sekciji bo uveljavljal
svoje glasovalne pravice.
Upravni odbor Zbornice lahko po presoji združi,
razširi ali ustanovi dodatne Območne odbore
ali Sekcije, glede na izražen interes članstva in
glede na učinkovitost dela Območnega odbora
oziroma Sekcije v Zbornici.

SEKCIJE

Zbor Območnega odbora oziroma Sekcije izvoli
za štiri leta petčlanski izvršilni odbor
Območnega odbora ali Sekcije vključno s
predsednikom izvršilnega odbora Območnega
odbora ali Sekcije.

Zbornica je organizirana po teritorialnem in
strokovnem principu.

Izvršilni odbor Območnega odbora oziroma
Sekcije je odgovoren za izvajanje sklepov
organov Zbornice in ima zlasti naslednje
naloge:

7.)

OBMOČNI ODBORI
ZBORNICE

IN

24. člen

Člani zbornice so organizirani v Območne
odbore. Območni odbor se ustanovi na
teritoriju, ki smiselno zaokrožuje določeno
območje z ustreznim številom članov Zbornice
v soglasju z Upravnim odborom Zbornice. Vsak
Območni odbor ima izvršilni odbor, ki vodi in
koordinira delo Območnega Odbora.
Območni odbori:
-

Ljubljana,
Maribor,
Ptuj
Koroška, Savinjska in Šaleška,
Celje,
Kranj,
Koper,
Nova Gorica,
Dolenjska,
Pomurje.

Člani Zbornice so organizirani tudi v Sekcijah.
Sekcije :
-

sekcija podjetij z dovoljenjem za delo,

1. sodeluje pri oblikovanju stališč Zbornice,
2. vzdržuje dobre medsebojne odnose in
poravnava spore med člani,
3. sprejema in obravnava želje, pobude in
zahteve svojih članov in jih po presoji
posreduje Upravnemu odboru Zbornice,
4. organizira strokovna posvetovanja za svoje
območje oziroma sekcijo,
5. svoje člane
Zbornice,

vedno

obvešča

o

delu

6. vsaj enkrat letno skliče sejo celotnega
članstva in nanj povabi predstavnike
Zbornice.
Predsednik izvršilnega odbora Območnega
odbora oziroma Sekcije vodi delo Območnega
odbora oziroma Sekcije.
Delo Območnih odborov in Sekcij se določi s
poslovniki.
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V. POSVETOVALNI ORGAN ZBORNICE
25. člen
29. člen
Predsedniki Območnih odborov in
sestavljajo Upravni odbor Zbornice.

Sekcij
Predsednik Zbornice oblikuje Posvetovalni
organ Zbornice, ki ga sestavljajo predstavniki
Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne
zbornice Slovenije, Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, ter Inšpektorata za delo
RS.

26. člen

Vsak član Zbornice VZD lahko sodeluje v več
sekcijah, glasovalno pravico lahko uresničuje
samo v enem območnem odboru oziroma
samo v eni sekciji.

8.) KOMISIJE IN ODBORI

Upravni odbor Zbornice lahko ustanovi oziroma
imenuje komisije ali odbore za pripravo
poglobljenih strokovnih stališč potrebnih za
delo in strokovne odločitve Zbornice.
Upravni odbor ima pristojnost:
imenovanja predsednikov komisij oziroma
odborov,

-

imenovanja
odborov.

komisij

oziroma

Upravni odbor komisiji oziroma odboru določi
naloge, potrjuje njihov program dela ter
zagotovi pogoje za njihovo delo.

DOLOČBE

S

Sekretar Zbornice je zadolžen za izvajanje
strokovnih in organizacijskih (upravno –
tehničnih) nalog Zbornice. Skrbi za pripravo
gradiv za delo Upravnega odbora Zbornice in
Skupščine Zbornice ter skrbi za koordinacijo
dela organov Zbornice.
31. člen

-

9.) SKUPNE
ZBORNICE

ZBORNICE

30. člen

27.člen

članov

VI.
SEKRETAR
SEKRETARIATOM

O

ORGANIH

Sekretar zbornice mora imeti najmanj visoko
strokovno izobrazbo tehnične, pravne ali
organizacijske smeri in aktivnim znanjem
najmanj enega od svetovnih jezikov.
Sekretarja zbornice se izbere na podlagi javne
objave izbere UO na predlog predsednika
zbornice.
Podrobnejše naloge in pristojnosti sekretarja
so opredeljene v Pravilniku o sistemizaciji
delovnih mest in delovnih razmerjih.

28. člen
32. člen
Mandat članov vseh organov Zbornice traja 4
leta, z možnostjo ponovne izvolitve še za en
mandat.
Člani organov Zbornice opravljajo svoje naloge
tudi po izteku mandata, dokler niso izvedene
volitve novih članov in organov.
Seje vseh organov Zbornice so lahko tudi
korespondenčne
oziroma
potekajo
po
elektronski pošti.

Izvajanje
strokovnih,
tehničnih
in
administrativnih nalog Zbornice iz 7. člena tega
statuta zagotavlja strokovna služba Zbornice.
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VII. AKTI ZBORNICE

poslovnik o svojem delu pa z večino vseh
članov Skupščine Zbornice.

33. člen
Akti zbornice so:
1. Statut Zbornice,
2. Kodeks poklicne etike članov Zbornice
VZD,
3. Pravilnik o računovodstvu in finančnem
poslovanju Zbornice,

Drugi akti Zbornice so sprejeti, ko z njihovim
sprejemom soglaša več kot polovica prisotnih
članov Skupščine Zbornice, razen poslovnikov,
ki jih sprejme organ, katerega delo urejajo,če
ni s tem Statutom ali Poslovnikom o delu
Skupščine Zbornice za posamezne akte
določeno drugače.

VIII. FINANCIRANJE ZBORNICE

4. Pravilnik o plačevanju članarine in drugih
prispevkov članov Zbornice VZD,
5. Pravilnik o organizaciji
delovnih mest,

in sistemizaciji

35. člen
Za svoje delo pridobiva Zbornica sredstva:
1. s članarinami in drugimi prispevki,

6. Pravilnik
o
štampiljki
in
izkaznici
koordinatorja za varnost in zdravje pri
delu,
7. Pravilnik o permanentnem izobraževanju
strokovnih
delavcev
(Pravilnik
o
načrtovanju in organiziranju stalnega
strokovnega
izobraževanja
in
usposabljanja),

2. z organiziranjem in izvajanjem strokovnih
nalog,
3. z dotacijami,
4. z vlaganjem svojih sredstev v komercialne
posle,
5. z oglasi in reklamnimi sredstvi.

8. Poslovnik o delu Skupščine Zbornice VZD,
9. Poslovnik o podrobnejši organizaciji in delu
Upravnega odbora Zbornice VZD,
10. Poslovnik o delu
Zbornice VZD,

Nadzornega

Delo Območnih odborov in Sekcij
sofinancira iz skupnih sredstev Zbornice.

se

odbora

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. Poslovnik o delu Razsodišča Zbornice VZD,
36. člen
12. posamični
Poslovniki
o
organizaciji
Območnih odborov oziroma Sekcij
13. drugi akti, ki jih sprejema skupščina na
predlog organov Zbornice.

Pobudo za spremembo statuta ali drugega akta
Zbornice lahko da skupščina in vsak organ
Zbornice.
O pobudi za spremembo statuta in drugih
aktov predhodno razpravlja upravni odbor.

34. člen

37. člen

Statut Zbornice je temeljni akt Zbornice in z
njim morajo biti usklajeni vsi drugi akti
Zbornice.

Spremembe statuta ali drugega akta pripravi
sekretar in strokovna služba Zbornice in jih
predloži v predhodno obravnavo upravnemu
odboru.

Statut Zbornice in Kodeks poklicne etike
sprejema Skupščina Zbornice z dvotretjinsko
večino vseh članov Skupščine Zbornice,
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38. člen
Akti Zbornice iz 24. člena tega statuta bodo
predloženi skupščini Zbornice v sprejem v
šestih mesecih po sprejemu tega Statuta
39. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan, ko ga
sprejme skupščina Zbornice.
40. člen
Z uveljavitvijo statuta Zbornice iz 39. člena
tega statuta (v pričujočem besedilu) preneha
veljati statut, sprejet na skupščini Zbornice
varnosti in zdravja pri delu dne 24.10.2001, s
spremembami in dopolnitvami statuta na sejah
skupščine Zbornice varnosti in zdravja pri delu.

Ljubljana, dne 01.12.2005

Predsednik Zbornice VZD
Mirko Vošner, univ.dipl.var.inž.
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