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CENE OGLASOV

          

NAVODILA 
AVTORJEM

DVSKAZALO

Vsak članek naj bo po vsebini zaključena 
celota, tudi če je v nadaljevanjih, in naj 
ne presega treh tipkanih strani v urejeval-
niku teksta. 
Članke pošiljajte po elektronski pošti na 
uredništvo revije: tajnik@drustvo-dvs.si.

Vse skice, fotografi je, načrte in ostalo sli-
kovno gradivo lahko pošljete po pošti na 
naslov DVS, Stegne 21 c, 1000 Ljublja-
na. Zaradi možnih napak pri konverziji 
člankov, poslanih po elektronski pošti, 
priložite k slikovnemu gradivu tudi iz-
pis članka na vašem tiskalniku. Vse fo-
tografi je in skice, ki jih imate vključene 
v urejevalniku (npr. v Wordu), obvezno 
pošljite na disketi ali po elektronski pošti 
posebej. 

Članki morajo biti v uredništvu vsaj 20 
dni pred izdajo revije. Za vsebino, ki naj 
bo namenjena vzdrževalni stroki, odgo-
varjajo avtorji sami. 

Članki morajo na začetku vsebovati na-
vedbo ključnih besed in kratek povzetek 
(nekaj stavkov) v slovenskem in angle-
škem jeziku. Avtorji naj ob koncu članka 
obvezno navedejo strokovno literaturo, 
svoje ime in priimek ter podjetje, kjer so 
zaposleni. 

Za izplačilo honorarja preko avtorske 
agencije potrebujemo od avtorja še na-
slednje podatke: kraj bivališča, davčno 
številko, številko transakcijskega računa 
in banko, pri kateri je ta odprt, telefon, 
telefax in naslov elektronske pošte.

Na seji izvršilnega odbora januarja 2007 je bil sprejet sklep o spremembi in uskladitvi 
cen oglaševanja z novo valuto, EUR:

• Naslovnica     668 €
• Zadnja stran     355 €
• Druga in predzadnja stran   313 €
• Notranja stran A4    272 €
• Notranja stran A5    188 €
• Vložni list     355 €
• Logotip podjetja na koledarju DVS  480 €

CENE VELJAJO OD JANUARJA 2007

V ceni nista vračunana oblikovanje in DDV. Cena oblikovanja oglasa velikosti A4 
je 126 €, velikosti A5 pa 85 €. Za objavo reklamnih člankov vam zaračunamo 
polovico cene oglasa enake velikosti.
Oglas mora biti pripravljen v ustreznem grafi čnem formatu (.TIF, .JPG, .EPS, …) 
in ločljivosti najmanj 300 dpi. Naročila za oglase sprejemamo 30 dni pred izdajo, 
oglase in gradivo pa 15 dni pred izdajo revije.

Društvo je davčni zavezanec. Transakcijski račun: 02017-0016297584.
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S to poletno številko Vzdrževalca deluje poleg novega vodstva društva, ki ga 
sedaj vodi prekaljeni vzdrževalec g. Sergio Tončetič, tudi nov uredniški odbor, 
ki je predstavljen na naslednjih straneh. Sestavljajo ga  priznani domači stro-
kovnjaki. Ob tej priliki čestitam vsem članom uredniškega odbora ter želim 
kvalitetno in aktivno sodelovanje pri urejanju Vzdrževalca. Prejšnjim članom 
odbora Cirilu Grilju, Igorju Rojcu, Ivanu Petku, Lali Notar, Jožetu Oniču in 
urednici Zlatki Dreo, kot tudi prejšnjemu predsedniku društva Jožetu Urban-
cu, ki je tudi napisal več uvodnikov, in vsem ostalim, ki ste karkoli pripomogli 
pri izdajanju revije, pa se zahvaljujem za zahtevno in uspešno delo.

Za obogatitev vsebine našega Vzdrževalca vabim vse bralce, strokovnjake, par-
tnerje, podjetja, zavode in vse ostale, ki delujejo na  podro čju vzdrževanja, da 
prispevajo gradiva, za katera menijo, da bi bila zanimiva za objavo v reviji. 
Med te vsebine spadajo predvsem strokovni članki, novice, poročila, predsta-
vitev podjetij, predlogi o spremembah revije  ipd. 

Današnja številka je namenjena tudi spremembi organiziranosti društva, ki je 
podana v preurejenem Statutu društva. Predstavil se bo novi predsednik DVS 
g. Sergio Tončetič, kot običajno pa je nanizanih več strokovnih člankov in 
objav podjetij. 

Uredniški odbor se bo zavzemal za čimbolj aktualno tematiko in na osnovi 
timskega dela ter ob pomoči članov društva zagotavljal ob stalnih izboljšavah 
tudi nekatere spremembe v vsebini in obliki, vendar postopno, korak za ko-
rakom.

Vodstvo društva se je odločilo, da bo ta številka dvojna in je tudi vsebinsko 
bolj obsežna. Vabimo vas seveda, da se nam pridružite na vsakoletni nepozabni 
Rogli.

Tudi vzdrževalci morajo nameniti nekaj časa svoji obnovitvi telesnih in dušev-
nih moči, zato vam želim prijeten dopust in da jeseni močnejši nadaljujemo 
z delom.

Lep pozdrav od uredniškega odbora in

mag. Viktorja Jemca, predsednika uredniškega odbora
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SERGIO TONČETIČ

Rojen je bil v Izoli v prejšnjem sto-
letju. V Kopru je končal osemletko, 
poklicno šolo – smer strugar in sre-
dnjo tehnično šolo.
 
Volja in ambicije so ga pripelja-
le v Ljubljano na fakultetni študij 
strojništva. V času pripravništva je 
v Tomosu izdelal diplomsko nalo-
go, katere rezultati so se uporabljali 

v praksi in omogočili boljšo obstojnost in daljšo življenjsko dobo 
rezilnega orodja. V Tomosu je opravljal dela konstruktorja v teh-
nologiji, na inštitutu pa kot razvojni tehnolog sodeloval pri razvoju 
in izdelavi novih izvenkrmnih motorjev. V času prvostopenjskega 
študija strojništva v Kopru je v sodelovanju s profesorji strojne fa-
kultete organiziral in vodil vaje, ki so potekale v proizvodnji in la-
boratorijih Tomosa. Veliko znanja in izkušenj si je pridobil kot vod-
ja oddelka za mehansko obdelavo. Rezultati njegovega strokovnega 
dela so se neposredno odražali v serijski proizvodnji ter v kakovosti 
sestavnih delov Tomosovih končnih proizvodov. 
Leta 1990 se je zaposlil kot tehnični direktor v prehrambeni indu-
striji Droga. Zaradi razpada Jugoslavije je nastala velika prodajna 
kriza, zato je sprejel nov izziv, strokovno dvigniti nivo vzdrževanja 
v najbolj zastarelem obratu z zastarelimi proizvodnimi stroji. Za-
čeli so pri organizaciji, disciplini, izobraževanju, logistiki, uvajanju 
in spremljanju zastojev ter sistematično odpravljali napake zaradi 
slabega vzdrževanja, ugotavljali in odpravljali vzroke za zastoje. Pri-

dobljeno znanje so uspešno in koristno uporabili pri projektiranju 
nove tovarne Droga v Izoli. Na enem prostoru so se združili vzdr-
ževalci dveh obratov in treh različnih vrst proizvodnje. Kot vodja 
tehnične podpore je imel kar nekaj problemov, kako uskladiti in 
ustvariti homogeno skupino različnih vzdrževalcev s specifi čnimi 
znanji in navadami, danes pa je s svojim delom in delom sodelavcev 
zelo zadovoljen.
V življenju ga vodijo naslednji cilji: 

vlagati v znanje, na različne načine in z različnimi sredstvi;- 
investirati v nove tehnologije, ki bodo olajšale delo vzdrževal-- 
cem;
spodbujati inovacije in iskati najracionalnejše in hitre posege - 
za odpravo napak in popravilo strojev;
gojiti dobre medsebojne odnose s skupnim ciljem: dobro in - 
kvalitetno opraviti delo brez stresnih posledic;
razvejano in dobro organizirati logistiko rezervnih delov;- 
pridobiti ustrezne visokoizobražene kadre, ki ustrezajo novim - 
tehnologijam v proizvodnji.

V prostem času veliko moči posveča rekreacijskemu športu, v samo-
stojni Sloveniji pa je bil tudi presednik krajevne skupnosti in sou-
stanovitelj društva za kabelsko televizijo v tej krajevni skupnosti. 

Z Društvom vzdrževalcev se je seznanil, ko je Uredniški odbor 
Vzdrževalca organiziral svoj redni sestanek in ogled proizvodnje v 
Drogi. Vodil je ogled in predstavil sistem in organizacijo delovanja 
vzdrževanja. Po nekaj mesecih so ga člani DVS povabili h kandida-
turi za člana Izvršilnega odbora DVS. Po vrsti dejavnih let v Izvršil-
nem odboru je aprila letos prevzel mesto predsednika DVS.

Spoštovani,

minilo je kar nekaj časa od izdaje prejšnje 
številke Vzdrževalca. Upamo, da niste pomi-
slili, da se je Društvo vzdrževalcev Slovenije 
znašlo v slepi ulici. Nova številka naše revije 
je izšla z zamudo, ker smo usklajevali statut 
z novo zakonodajo in to nam je vzelo veli-
ko časa. Morali smo tudi še enkrat sklicati 
skupščino. Med tem časom so iz osebnih 
razlogov odstopili predsednik DVS, g. Jože 
Urbanc, in nekateri drugi člani odbora. Bi-
rokratskega in administrativnega dela je bilo 
veliko. Vendar je najpomembnejši končni 
rezultat. Skupščino smo uspešno izpeljali, 
statut uskladili z zakonodajo, kar je bil po-
goj za registracijo društva, ter izvolili novega 
predsednika IO DVS in njegove člane. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem bivšemu 
predsedniku in članom IO DVS ter osta-
lim članom organov društva, ki so prene-
hali s svojo dejavnostjo, za sodelovanje, za 
vloženi trud in prosti čas, ki so ga namenili 
društvu.

Društvo nadaljuje aktivnosti. Konstituirali 
smo Organizacijski odbor za organizacijo 
18. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev 

Slovenije, ki se bo tradicionalno odvijalo 
na Rogli od 9. do 10. oktobra 2008. V ta 
namen smo v sklopu celostne prepoznavne 
podobe društva izdelali novo spletno stran 
DVS in posodobili spletno stran 18. TPVS. 
V imenu društva in v svojem imenu vabim 
vse poslovne partnerje, člane društva, udele-
žence in vse ostale, ki bi se nam radi pridru-
žili, na srečanje na Rogli.

Za nami je tudi uspešna udeležba na Celj-
skem sejmu, ki je združeval tri področja: 
Energetiko, Terotech - vzdrževanje ter Var-
jenje in rezanje. V sklopu dolgoletnega so-
delovanja z vodstvom Celjskega sejma smo 
se v hali D, kjer so razstavljali pretežno vzdr-
ževalci, predstavili na razstavnem prostoru 
št. 22. Veseli nas, da je bil obisk našega raz-
stavnega prostora velik, in upamo, da bomo 
uspešno sodelovali z vsemi, ki ste nas obiska-
li, in tistimi, ki smo jih na sejmu obiskali mi 
z željo po tesnejšem povezovanju.

Udeležil sem se 14. mednarodnega srečanja 
vzdrževalcev Hrvaške v Šibeniku. Prepričan 
sem, da  bodo njihovi predstavniki tudi letos 
prišli na  naše posvetovanje na Rogli.

Počasi, a vztrajno se začenja uveljavljati spo-

znanje, da brez usposobljenega tehničnega 
kadra ne bomo mogli uspešno graditi, pro-
izvajati, vzdrževati. To so dejstva, na katera 
je opozorila tudi Slovenska inženirska zveza 
na svojem rednem občnem zboru. DVS je 
eden od 19 članov Slovenske inženirske zve-
ze, ki je izdala prvo številko revije Inženir, ki 
jo lahko brezplačno prevzamete v prostorih 
društva DVS.

Pred vami je nova številka Vzdrževalca. Ste 
v njej opazili kaj novega? Novi Uredniški 
odbor si je zadal zelo ambiciozne cilje glede 
vsebine in oblike revije. Za društvo je naj-
pomembnejša vsebina, zato mora revija po-
stati glasilo, priročnik, strokovni svetovalec, 
informator itd. vseh slovenskih vzdrževal-
cev in predstavljati vzdrževalce ne glede na 
stroko in dejavnost, saj smo prepričani, da 
je treba vse, kar je izdelano, tudi vzdrževati 
(ure, čevlje, vesoljska plovila, otroške igrače, 
stanovanja itd). Upamo, da boste v forumu 
revije in na spletnih straneh povedali svoja 
mnenja, kritike in želje, kaj je treba še spre-
meniti v reviji ali v delovanju društva. 

Le s skupnimi močmi bomo nadgradili že 
začeto delo in dosegli želene cilje.

Sergio Tončetič, predsednik DVS     

BESEDA PREDSEDNIKA DVS
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POVZETKI ČLANKOV

mag. Boštjan Lilija

UČINKOVITO  Z ASINHRONSKIMI 
MOTORJI – II. del

Prvi članek je na  kratko opisoval asinhron-
ski motor, princip delovanja, njegove ener-
getske izgube, ter obnašanje motorja pri 
različnih obremenitvah. V nadaljevalnih 
člankih pa bom opisoval, kako prihraniti 
pri električni energiji pri elektromotornih 
pogonih, ki  so veliki porabniki energije 
(60 - 80% električne energije, ki se pora-
bi v industriji). Predvsem mislimo tukaj 
pogone, ki so trajno v pogonu in pri ka-
terih krmilimo želeno veličino na različne 
načine  (z dušenjem, z bypasom ...), npr. 
pri ventilatorjih in črpalkah. Z uporabo 
frekvenčnih pretvornikov za pogone venti-
latorjev in črpalk lahko prihranimo ogro-
mne količine električne energije. Pogonom 
z ventilatorji in črpalkami je skupno, da 
imajo kubično karakteristiko (potrebna 
električna moč teh strojev narašča s tretjo 
potenco hitrosti medija). To pomeni, da bo 
na primer pri 85% pretoku medija, motor 
delal s približno 55% moči. 

Današnji članek bo na kratko opisoval fre-
kvenčni pretvornik, saj je njegovo delovanje 
osnova za ogromne prihranke zgoraj nave-
denih pogonov. V naslednjih člankih pa 
bom primerjal porabo električne energije 
in s tem vpliv na ceno električne energije 
pri različnih pogojih uporabe centrifugal-
ne črpalke in poznanem letnem diagramu 
obremenitve le-te.

Ključne besede: asinhronski motor,  vrtil-
ni moment, izkoristek, frekvenčni pretvor-
nik

Št. članka: 771

Boris Klenovšek

VZDRŽEVANJE ZAVORNEGA SISTEMA

Delovanje zavornega sistema na vozilu 
mora v času vožnje in vse do prvega preven-
tivnega pregleda delovati popolnoma brez-
hibno. K nemotenemu delovanju zavor v 
veliki meri lahko prispevajo vozniki sami s 
prilagoditvijo načina vožnje, pospeševanja, 
zaviranja, vožnjo v različnih vremenskih 
pogojih in primerno stanju cestišča. Seveda 
pa ne smemo pozabiti, da občasni obiski v 
servisnih delavnicah pripomorejo k ugoto-
vitvi dejanskega stanja zavornega sistema.

Ključne besede: zaviranje, trenje, toplota, 
diskaste zavore, zavorni bobni, zavorne 
obloge

Št. članka: 772

Dušan Rožencvet

STOJEČA DELOVNA MESTA IN 
ERGONOMIJA 

Stoječa delovna mesta povzročajo zdravstve-
ne okvare, ki vodijo v poznejšo invalidnost. 
Zelo pomembna je podlaga, po kateri de-
lavec hodi. Betonska ali podobna trdna in 
hladna tla so neudobna in so vzrok bolezni 
skeleta. Z ergonomskimi podlogami je mo-
goče zelo zmanjšati težave.

Ključne besede: Stoječe delovno mesto, er-
gonomske podloge 

Št. članka: 773

Janez Dulc

OD STRATEGIJE PREKO TRŽENJSKEGA 
PROCESA, TEMELJEČEGA NA CELOVITI 
KAKOVOSTI IN ODNOSIH, DO 
USPEHA NA TRGU

Sodobna organiziranost podjetij sloni na 
procesnem pristopu. Že uvedba sistema vo-
denja kakovosti po ISO 9001:2000 nare-
kuje, da podjetje iz funkcijske organizacije 
preide v procesno organiziranost. Poslovni 
proces je potrebno najprej organizirati kot 
urejen sistem glavnih in podpornih proce-
sov. Istočasno pa je potrebno poskrbeti, da se 
bodo predvsem glavni procesi stalno razvi-
jali – prilagajali spreminjajočim razmeram 
na trgu. To je naloga trženja. Le ta mora 
temeljiti na celoviti kakovosti. Obravnava 
naj se kot povezovalni element med trgom 
in podjetjem oz. kot niz vseh aktivnosti, s 
katerimi je podjetje neposredno povezano s 
trgom: trženjsko raziskovanje in načrtova-
nje, razvijanje, testiranje in uvajanje novih 
proizvodov, razvijanje, organizacija in iz-
vajanje prodajnih poti, trženjskega komu-
niciranja, distribucije in poprodaje.

Ključne besede: Poslovni proces, Glavni 
procesi, Podporni proces, Temeljni pro-
ces, Trženjski proces, Poslanstvo, Strate-
gija, Raziskovanje, Načrtovanje, Razvi-
janje 

Št. članka: 774

DVS
DRUŠTVO
VZDRŽEVALCEV
SLOVENIJE

Rogla, 9. in 10. oktober 2008Rogla, 9. in 10. oktober 2008

Vabljeni Vabljeni 
na 18. Tehniško posvetovanje na 18. Tehniško posvetovanje 

vzdrževalcev Slovenijevzdrževalcev Slovenije
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DRUŠTVENE NOVICE

Piše:  Suzana Štefanič

Tokrat smo, kot sta pred mano v reviji 
izpostavila že novi urednik Vzdrževalca, 
mag. Viktor Jemec in novi predsednik 
Društva vzdrževalcev Slovenije, g. Sergio 
Tončetič, morali preskočiti našo pomla-
dno – aprilsko – izdajo. Višja sila, uprav-
ni organ, ki smo mu lani oktobra vročili 
predlog novega statuta DVS, nas je opo-
mnil, da moramo v skladu z novim Zako-
nom o društvih natančneje defi nirati vse 
dejavnosti, s katerimi se ukvarja društvo, 
predvsem pa tiste, ki jih novi zakon ime-
nuje pridobitne. Veliko različnih društev 
je bilo v tem času v podobni situaciji kot 
naše, saj je dejavnosti nekega društva tež-
ko imenovati pridobitne, ko pa so vendar 
namenjene temu, da društvo deluje v ko-
rist članov, ne pa zaslužku oz. ustvarjanju 
dobička. Kakorkoli že, zahtevi upravne-
ga organa smo morali ugoditi, zato smo 
februarja najavili skupščino, ki smo jo 
potem 17. aprila, zahvaljujoč zadostni 
udeležbi naših članov, tudi uspešno izpe-
ljali. Zapisnik skupščine in statut, sprejet 
na tej skupščini, sta objavljena v nadalje-
vanju revije. Smo pa želeli z objavo za-
pisnika in statuta počakati do dokončne 
odločbe upravnega organa, ki nam je 
tokrat – in tega smo res veseli – statut v 
celoti potrdil kot ustrezen. Društvo torej 
deluje naprej v polni kondiciji z ustrezno 
pravno-formalno in vsebinsko podlago!

Kot ste nekateri morda spremljali, smo 
prvotno objavljenemu dnevnemu redu 
skupščine na samem sklicu morali dodati 
novo točko – izvolitev novega predsedni-
ka društva in novih članov Izvršnega od-
bora. G. Jože Urbanc se je februarja letos 
namreč iz osebnih razlogov odločil, da 
odstopi kot predsednik DVS, nekaj dni 
za njim pa je svoj odstop ponudil tudi 
dolgoletni tajnik društva, v zadnjem letu 
pa tudi član IO DVS, g. Zdravko Valen-
tinčič. Obema želimo veliko uspehov in 
osebnega zadovoljstva pri njunem na-
daljnjem delu in udejstvovanju in upa-
mo, da bosta ostala zvesta člana društva! 
»Izpraznjena« mesta v Izvršnem odboru 
so potem zasedli: g. Sergio Tončetič, ki 
je bil dosedanji podpredsednik društva 
in ga je skupščina imenovala za predse-
dnika DVS, g. Boštjan Škvarč iz Luke 
Koper, ki ga je skupščina potrdila tudi 
kot podpredsednika društva, ter g. To-
maž Jelenko iz zreškega Cometa. Sestava 
9-članskega Izvršnega odbora DVS je to-

Tudi letos smo se udeležili 14. mednarodnega posvetovanja HDO-ja, Šibenik 
2008

rej od skupščine, 17. aprila 2008 naprej, 
naslednja:

Sergio Tončetič (Droga Kolinska), • 
predsednik DVS in IO DVS
Boštjan Škvarč (Luka Koper), pod-• 
predsednik DVS in IO DVS
Branko Casar (Erco International), • 
član IO DVS
Vinko Corn (Valkarton), član IO • 
DVS
Feliks Dokl (Gorenje), član IO • 
DVS,
Mag. Mihael Hameršak (Talum), • 
član IO DVS
Tomaž Jelenko (Comet), član IO • 
DVS
Darko Mozetič (Hit), član IO DVS• 
Boštjan Teršek (Pivovarna Laško), • 
član IO DVS.

Naloga IO DVS je tudi oblikovanje od-
borov (za izobraževanje, uredniškega, ...). 
Uredniški odbor je že nekaj časa deloval 
v precej okrnjeni sestavi, a pod vodstvom 
g. Tončetiča kot predsednika IO DVS, 
smo to pomanjkljivost sedaj odpravili! 

Vljudno vabljeni, da na naslednjih stra-
neh spoznate 7-članski Uredniški odbor, 
ki vam bo v prihodnje pripravljal še bolj-
šo revijo Vzdrževalec. 

Novice, nanizane zgoraj, bi dale slutiti, 
da se društvo ukvarja le samo s seboj, 
pa temu le ni tako! Člani društva smo 
se namreč udeležili 4-dnevnega sejma v 
Celju ter sejma prijateljskega HDO v Ši-
beniku. Daleč najpomembneje pa je se-
veda, da so priprave na letošnjo Roglo že 
v polnem teku. Odlično jih tudi to leto 
podpira spletna stran www.drustvo-dvs.
si/18.TPVS, kjer je moč najti vse potreb-
ne informacije za prijavo. Vabilo razsta-
vljavcem k udeležbi na 18. TPVS pa je 
priloženo tudi tokratni reviji!

Za konec morda še to: naša nova spletna 
stran uspešno deluje. Uporabljajte jo pri 
svojem delu tudi vi, mogoče pa jo izko-
ristite tudi za promocijo vašega podjetja, 
dejavnosti ali znanja.
Pa lepo poletje in prijetne počitnice že-
lim!
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Mag. Viktor Jemec, urednik

Revijo Vzdrževalec bo v prihodnje vodil mag. 
Viktor Jemec, strokovnjak s področja vzdrže-
vanja. 

Po uspešno opravljeni Fakulteti za strojništvo 
leta 1970, je pridobil tudi naziv magistra zna-
nosti s področja strojništva z naslovom naloge: 
Uporaba neporušnih metod pri preizkušanju 
podvozij železniških vozil, opravil pa je tudi vr-
sto dopolnilih izobraževanj.

Svoje bogate delovne izkušnje je mag. Jemec 
pridobival najprej na SŽ – Centralne delavnice 
kot vodja laboratorija za defektoskopijo, varil-
stvo in mehanske meritve, nato pa kot vodja 
oddelka za neporušne preiskave na Inštitutu 
IMK v Ljubljani. Vodil in nadziral je veliko 
del kontrole in superkontrole na investicijah 
in remontih energetskih objektov po Sloveniji, 
Hrvatski in  Bosni. Leta 1990 je pridobil status 
inovatorja v svobodnem poklicu, ker je izvedel 
nekaj inovacij na železnici. 

V 90-ih letih se je zaposlil na Srednji šoli Dom-
žale, pridobil pedagoško-andragoško izobrazbo 
in opravil strokovni izpit za učitelja splošno-iz-
obraževalnih in strokovno-teoretičnih predme-
tov. Skoraj 5 let je bil ravnatelj SŠ Domžale. V 
letu 2004 mu je Strokovni svet RS za poklicno 
in strokovno izobraževanje podelil naziv pre-
davatelj višje šole za predmete: Avtomatizacija 
in robotika, Gradiva in Kakovost in zanesljivost 
procesov. Sedaj je na CPI vodja študijske skupi-
ne za strojne mehanike.
Mag. Jemec je sodeloval tudi v mednarodnih 
projektih (MUNUS, LEONARDO).

Suzana Štefanič, tehnično urejanje in 
marketing

Suzana Štefanič je v lanskem letu pa do obli-
kovanja novega Uredniškega odbora pripra-
vljala in urejala revijo, sedaj pa delo nadaljuje 
kot tehnična urednica in odgovorna za mar-
keting revije.

Ga. Štefanič je po izobrazbi univerzitetna 
diplomirana ekonomistka, svoje znanje pa je 
po končani diplomi izpolnjevala na različnih 
področjih, od marketinga, kadrov, fi nanc in 
organizacije.

Poklicno pot, ki je v vseh letih njenega delo-

vanja povezana z izobraževanjem v mednaro-
dnem okolju, je začela na Centru Brdo, med-
narodni šoli za management in nadaljevala v 
mednarodnem podjetju, ki je s Konzorcijem 
ameriških univerz na slovenskem ter italijan-
skem trgu organiziralo mednarodno izobraže-
vanje Master of Business Administration. Kot 
kadrovska direktorica v koncernu Valkarton 
je pridobila pomembne izkušnje tudi iz tega 
področja, zadnjih nekaj let pa se v okviru svo-
jega podjetja ukvarja predvsem s trženjem in 
poslovnimi storitvami.

Od lani opravlja dela tajnika DVS.

Sergeja Javornik, novinarka

Sergeja Javornik je poklicna novinarka in se je 
z delom društva prvič srečala leta 2007, ko je 
sodelovala v pripravah na 17. Tehniško posve-
tovanje vzdrževalcev Slovenije. Poleg skrbi za 

medijsko podobo srečanja se je boste mnogi 
spomnili tudi kot simpatične voditeljice otvo-
ritvene slovesnosti na 17. TPVS.
 
Kot urednica in novinarka je od oktobra 
1999 zaposlena v podjetju Gora, d.o.o., Ro-
gaška Slatina, ki že sedemnajst let izdaja lo-
kalni časopis Rogaške novice. Pred tem je s 
tem lokalnim časopisom več let sodelovala 
kot dopisnica. Piše predvsem o aktualnih po-
litičnih zadevah in gospodarstvu v subregiji 
Obsotelje in Kozjansko. Novice o dogajanju 
v Obsotelju in na Kozjanskem pripravlja še 
za Radio Rogla.
 
Napisala in uredila je knjigo o zgodovini obr-
tništva v subregiji, ki jo je izdala Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jel-
šah.
 
Že deset let se ukvarja tudi z organizacijo in 
vodenjem različnih prireditev v domačem 
kraju in okolici. Pri tem sodeluje z občina-
mi, različnimi društvi, podjetniki, obrtniki in 
drugimi organizatorji prireditev.

Mag. Ivan Božič, član

Mag. Ivan Božič je dolgoletni strokovni sode-
lavec – avtor člankov v reviji Vzdrževalec in 
se je UO pridružil kot odličen strokovnjak na 
področju vzdrževanja in varstva pri delu.

Po izobrazbi je magister znanosti, pred tem je 
dokončal univerzitetni študij elektrotehnike. 

Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani 
je bil mag. Božič v času od 1988 do 1995 
asistent v laboratorijih za električne meritve. 
Od leta 1995 nadaljuje svojo poklicno pot na 
Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani. Začel 
je kot strokovni delavec na področju kontrol 
dvigal in meritev neionizirajočega sevanja 
in nato postal vodja kontrolnega organa, ki 
poleg dvigal pokriva tudi kontrole strojev in 
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Piše: Sergeja Javornik

tlačne opreme. Od začetka leta 2007 je pred-
stojnik Centra za tehnično varnost, kjer poleg 
dejavnosti kontrolnega organa opravljajo še 
storitve s področij protieksplozijske zaščite, 
požarne varnosti, termografi je, električnih 
meritev, preskušanja in pregledov strojev, de-
lovne opreme, osebne varovalne opreme… 
Intenzivno sodeluje tudi pri izvajanju uspo-
sabljanja v zvezi z nevarnostjo električnega  
toka, neionizirajočega sevanja ter elektrosta-
tike, varnosti dvigal, strojev… 

Mag. Božič je avtor številnih člankov in dru-
gih delovnih gradiv.

Bruno Flego, član

G. Bruno Flego je dolgoletni član DVS in 
tudi član prejšnje sestave Uredniškega odbo-
ra, ki bo s svojimi bogatimi izkušnjami pri-
pomogel k dobremu delu uredniškega odbora 
tudi v prihodnje.
 
Po končani poklicni šoli leta 1976 v Kopru 
se je zaposlil kot vzdrževalec avtomatskih pa-
kirnih strojev v takratni Drogi Portorož. Po 
desetih letih delovnih izkušenj se je posvetil 
študiju ter končal srednjo tehniško šolo v Ko-
pru, kasneje pa nadaljeval študij na oddelku 
Mariborske fakultete za strojništvo v Postojni. 
V času osamosvojitve Slovenije je bil ta odde-
lek ukinjen, zaradi tega pa je bil tudi študij 
začasno ustavljen. Tako je počakal na prilo-
žnost, ko se je v Kopru odprl oddelek višje 
strokovne šole Novo mesto, smer strojništvo, 
in dokončal študij kot inženir strojništva.
 
Po združitvi družb Droga in Kolinska je po-
stal vodja vzdrževanja v poslovni enoti Nova 
tovarna v Izoli, kjer poteka proizvodnja bla-
govnih znamk Argeta, Barcaff e in 1001 cvet. 
V proizvodnem procesu je veliko pripomogel 
k številnim tehničnim izboljšavam in inova-
cijam, za katere je prejel številne nagrade in 
priznanja. Poleg bogatih delovnih izkušenj na 
delovnem mestu je zastopal podjetje tudi na 
delovnih tekmovanjih kovinarjev, kjer je bil 
več let zapored regijski prvak.

Z vsemi ostalimi člani uredniškega odbora 
se bo zavzemal, da bo revija še vedno imela 
pomembno vlogo v društvu in da bodo z njo 
zadovoljni vsi člani društva, vzdrževalci in 
ostali, ki se s to revijo srečujejo.

Miran Saksida, član

G. Saksida se je Uredniškemu odboru pri-
družil kot izkušen strokovnjak in poznavalec 
področja tehničnega izobraževanja. 

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani in-
ženir elektrotehnike, svojo študijsko pot pa 
nadaljuje na podiplomskem študiju Informa-
cijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakul-
teti v Ljubljani.

V preteklosti je bil g. Saksida učitelj prak-
tičnega izobraževanja, laboratorijskih vaj in 
strokovno teoretičnih predmetov na podro-
čju elektrotehnike in računalništva, sedaj pa 
je ravnatelj javne Višje strokovne šole v okviru 
Tehniškega šolskega centra Nova Gorica. Je 
predavatelj v višješolskem študijskem progra-
mu informatike, soavtor učbenika, večjega 
števila strokovnih gradiv in člankov ter pre-
davatelj na številnih računalniških tečajih. G. 
Saksida vodi razvoj in uvajanje večjega števila 
novih študijskih programov na področju teh-
nike, sodeluje v projektih, ki so povezani s 
poklicnim, strokovnim in terciarnim izobra-
ževanjem ter usposabljanjem v Sloveniji in 
pri tem sodeluje s Ministrstvom za šolstvo in 
šport, s podjetji na Goriškem in v zahodnem 
delu Italije za potrebe izvedbe praktičnega 
izobraževanja študentov v delovnih procesih 
za potrebe upravljanja, vzdrževanja in razvoja 
mehatronskih sistemov. Njegova zavezanost 
k tehniki, vseživljenjskemu izobraževanju, 
usposabljanju ter vzdrževanju se kaže tudi v 
opremljanju laboratorijev na Višji strokovni 
šoli, ki jo vodi, v njegovem pogodbenem so-
delovanju s nekaterimi podjetji ter obrtniki v 
okolici Nove Gorice in bližnjem delu Italije 
ter v splošni promociji poklicnega, tehniškega 
ter inženirskega izobraževanja.

Cilj in vsebina njegovega aktualnega dela sta 
ohranitev in razvoj tehniškega ter inženirske-
ga izobraževanja in usposabljanja v defi citar-
nih poklicih z namenom zagotavljanja ustre-
znega kadra za podjetja in obrtnike.

Bojan Šinkovec, član

Bojan Šinkovec se uredniškemu odboru pri-
družuje kot stalen avtor prispevkov s področja 
vzdrževalne prakse in z pomembnimi izku-
šnjami v mednarodnem okolju.

Po izobrazbi je g. Šinkovec inženir strojništva, 
naziv je pridobil leta 2003 po končani Višji 
strojni šoli Novo mesto. V letu 2002 pa je 
končal program usposabljanja za inštruktorja 
TPM na ustanovi JIPM – Japan Institute of 
Plant Maintenance v Tokiu. Tudi sicer se re-
dno dodatno izobražuje.

Poklicno pot je začel leta 1988 v podjetju Re-
voz d.d., kjer je zaposlen še danes. V začetku 
je opravljal delo orodjarja, po opravljeni teh-
nični šoli pa nadaljeval kariero kot razvojni 
tehnolog. Leta 2001 je sprejel delo pilota za 
uvajanje projekta TPM - Total Productive Ma-
intenance na nivoju celotnega podjetja. V le-
tošnjem letu so se njegove delovne aktivnosti 
razširile še na področje ekologije. Na nivoju  
tovarne pokriva področja: 5S, merjenja in 
analize izgub, napredek vzdrževanja, optimi-
zacija preventive, ...

V svoji delovni karieri je bil večkrat nagrajen 
za inventivno delo. Poleg rednega dela obča-
sno vodi delavnice iz področja produktivnosti 
za izobraževalno institucijo Agencija Poti. So-
deluje tudi z mnogimi znanimi slovenskimi 
podjetji na področju obvladovanja produk-
tivnosti in zmogljivosti sredstev, nekaterim 
tudi pomaga pri uvajanju sistemskih rešitev iz 
področja organizacije proizvodnih sistemov.

S pisnimi strokovnimi prispevki sodeluje z 
Društvom vzdrževalcev Slovenije, revijo Er in 
internim časopisom tovarne Revoz.
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Tudi letos smo se udeležili sejemskega trojčka Energetika – 
Terotech Vzdrževanje – Varjenje in rezanje 

POROČILO

Piše: Sergio Tončetič, predsednik DVS

Kot pred dvema letoma, smo tudi letos 
zelo dobro sodelovali z vodstvom Celj-
skega sejma, saj smo se v času od 13. do 
16. maja predstavljali na razstavnem me-
stu št. 22 v hali D, kjer je potekal sejem 
Terotech - Vzdrževanje v okviru med-
narodnega sejemskega trojčka ENERGE-
TIKA – TEROTECH VZDRŽEVANJE 
– VARJENJE IN REZANJE.  

V ekipi, s katero smo na sejmu zelo uspe-
šno predstavljali delovanje DVS in nje-
govo poslanstvo, so bili: Suzana Štefanič, 
Feliks Dokl, Ivan Petek, Tomaž Jelenko, 
Darko Cafuta in Sergio Tončetič. Pogla-
vitni cilj te udarne ekipe je bil pridobiti 
čimveč novih članov, poslovnih partner-
jev in novih udeležencev 18. Tehniškega 
posvetovanja vzdrževalcev Slovenije.

Dobra organizacija sejma in razpore-
ditev po tematiki in razstavljavcih sta 
nam omogočili, da smo opravili veliko 
obiskov in razgovorov z razstavljavci in 
jih seznanili z našim strateškim poslan-
stvom, da mora DVS v prihodnje postati 
društvo vseh vzdrževalcev, ne glede na 
stroko. Naslednje področje, ki ga bomo 
v DVS v prihodnje močno spodbujali, je 
inovativna dejavnost pri vzdrževanju. 

Na sejmu so poleg trgovskih predstav-
nikov sodelovala tudi mala podjetja in 
obrtniki, ki so večinoma razstavljali svo-
je inovacije. Organizatorji sejemskega 
trojčka so tudi tokrat razpisali priznanja 
za najboljše prijavljene razstavljene izdel-
ke, v komisiji za podelitev teh priznanj 
pa je DVS predstavljal mag. Mihael Ha-

Razstavni prostor DVS na sejmu Terotech Vzdrževanje 2008 (na sliki: Sergio 
Tončetič in Suzana Štefanič)

meršak. Tudi želja DVS kot organizatorja 
18. Tehniškega posvetovanja vzdrževal-
cev Slovenije, ki bo na Rogli od 9. do 10. 
oktobra 2008 je, da se razstavljavci, ki 
bodo sodelovali na tem posvetovanju, v 
čim večjem številu prijavijo na natečaj za 
»naj vzdrževalski izdelek«. 

V razgovorih so nas mnogi kritizirali, da 
lansko posvetovanje vzdrževalcev Slove-
nije na Rogli  ni imelo veliko obiskoval-
cev. To so pokazale tudi naše analize, zato 
smo v razgovorih z razstavljavci v Celju 
poudarjali, da je letos naš pomemben cilj 
povečati število obiskovalcev 18. TPVS. 
Na sejmu v Celju tega problema ni bilo, 
zato smo optimistični in verjamemo, da 
bo letošnji obisk na Rogli tudi veliko 
boljši kot lanski.  

Potihoma, malo izven medijske pozor-
nosti, je na sejmu potekala tudi okrogla 
miza Primanjkljaj tehničnega kadra na 
trgu dela. V Sloveniji se primanjkljaj tega 
kadra kaže že 10 let in več. In vendar se 
v teh letih ni zgodilo nič. V prihodnje bo 
problem še bolj kritičen, če se delodajalci 
ne bodo povezali z osnovnimi in srednji-
mi šolami ter univerzami in si sami začr-
tali pot, kako do dobrih kadrov.

Ne smemo mimo dejstva, da vzdrževa-
lec vsak dan na svojem delovnem mestu 
rešuje realne tehnične probleme in da 
vodstvo in zaposleni rešitev problema 
tudi pričakujejo, obenem pa morajo biti 
rešitve vedno boljše, vedno bolj inovativ-
ne, časovno najkrajše in stroškovno naj-
cenejše. To pa pomeni, da je vzdrževanje 
investicija, ne pa strošek.      
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ZAPISNIK SKUPŠČINE DVS

Ob oklicu skupščine ob 17.00 uri je bilo ugotovljeno, da ni pri-
sotnih 10% članov društva, zato se je sklic skupščine prestavil na 
17.30 uro. 

Ob drugem sklicu skupščine ob 17.30 uri je bila ugotovljena 
sklepčnost skupščine. Prisotnih je bilo  29 članov, pooblastilo je 
bilo 1.

K 1. TOČKI PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA:

Odvetnik Matej Erjavec je po pooblastilu predsednika Izvršil-
nega odbora Društva vzdrževalcev Slovenije, g. Jožeta Urbanca,  
otvoril skupščino in predlagal sprejem sklepa, ki se glasi:

”Skupščina ugotovi sklepčnost. Za predsednika skupščine se 
izvoli odvetnik g. Matej Erjavec, za zapisnikarja se imenu-
je ga. Suzana Štefanič, za overovitelja se imenujeta g. Darko 
Perman in  g. Feliks Dokl, v verifi kacijsko komisijo se imenu-
jejo g. Sergio Tončetič, g. Branko Casar in g. Bruno Flego.”

Od prisotnih 30 glasov jih je ZA sprejem sklepa glasovalo 30.

Odvetnik Matej Erjavec je ugotovil, da je sklep veljavno sprejet 
in povzel besedo kot izvoljeni predsednik skupščine.

Predsednik skupščine je prebral dnevni red in ugotovil, da je pri-
spel predlog za razširitev dnevnega reda in sicer pri 6. in 7. točki 
dnevnega reda. Predlog za razširitev dnevnega reda je priloga tega 
zapisnika. Predsednik skupščine je predlog prebral in udeležence 
pozval k razpravi. Razprave ni bilo, zato je predsednik skupščine 
predlagal, da se sprejme naslednji sklep: 

»Potrdi se predlagani dnevni red in predlagana razširitev 
dnevnega reda.”

Od prisotnih 30 glasov jih je ZA sprejem sklepa glasovalo 30.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep veljavno sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Predsednik skupščine je predstavil uskladitve in spremembe 
statuta, do katerih je prišlo zaradi zahteve upravnega organa po 
uskladitvi statuta Društva vzdrževalcev Slovenije z Zakonom od 
društvih (Ur. l. RS št. 61/06, Zdru-1). Podpredsednik DVS, g. 
Sergio Tončetič, je pojasnil, da sta vsebinske spremembe in do-
polnitve statuta pripravila on in g. Gombač, predsednik OZI, na-
vedbo pridobitnih dejavnosti pa je pripravil računovodski servis. 

Izvršilni odbor je vse te spremembe in dopolnitve oz. uskladitve 
potrdil na svoji seji.  G. Tončetič je v nadaljevanju naštel prido-
bitne dejavnosti, s katerimi se ukvarja društvo, in ki so kot take 
navedene tudi v statutu. Predlog statuta je priloga tega zapisnika. 
Predsednik skupščine  je predlagal sprejem sklepa, ki se glasi:

»Sprejme se predlagano uskladitev statuta Društva vzdrževal-
cev Slovenije.”

Od prisotnih 30 glasov jih je ZA sprejem sklepa glasovalo 30.

Predsednik skupščine je opozoril, da je po Statutu DVS pri spre-
jemanju tega sklepa potrebna dvotretjinska večina. Glede na to, 
da so za sprejem sklepa glasovali vsi prisotni člani, je ugotovil, da 
je temu pogoju zadoščeno.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep veljavno sprejet.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Predsednik skupščine je predlagal sprejem sklepa, ki se glasi:

“Članarina za leto 2007 je za vse fi zične člane društva enotna 
in znaša 7 EUR in je prosta DDV v skladu s 5. točko 1. od-
stavka 42. člena ZDDV-1.
Naročnina za revijo Vzdrževalec: 
Za člane, ki so zaposleni pri pogodbenih partnerjih, je revija 
Vzdrževalec brezplačna.
Za fi zične člane, ki niso zaposleni pri pogodbenih partnerjih, 
je naročnina  20 EUR + DDV v višini 8,5%.
Naročnina za tiste, ki niso člani društva, je 27 EUR + DDV 
v višini 8,5%.“

Od prisotnih 30 glasov jih je ZA sprejem sklepa glasovalo 30.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep veljavno sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Predsednik skupščine je predlagal sprejem sklepa, ki se glasi: 

“ Članarina za leto 2008 je za vse fi zične člane društva enotna 
in znaša 7 EUR in je prosta DDV v skladu s 5. točko 1. od-
stavka 42. člena ZDDV-1. Fizičnim članom, ki so zaposleni 
pri pogodbenih partnerjih, ki imajo včlanjenega samo enega 
fi zičnega člana, članarine ni potrebno plačati.
Naročnina za revijo Vzdrževalec: 
Za člane, ki so zaposleni pri pogodbenih partnerjih, je revija 
Vzdrževalec brezplačna.

ZAPISNIK  REDNE LETNE SKUPŠČINE
Društva vzdrževalcev Slovenije,

ki je bila v četrtek, 17. aprila 2008 ob 17.00 uri v sejni sobi Društva vzdrževalcev Slovenije.
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Za člane, ki so včlanjeni v društvo kot upokojenci ali študen-
ti, je revija Vzdrževalec brezplačna.
Za fi zične člane, ki niso zaposleni pri pogodbenih partnerjih, 
je naročnina  20 EUR + DDV v višini 8,5%.
Naročnina za tiste, ki niso člani društva, je 27 EUR + DDV 
v višini 8,5%.“

Od prisotnih 30 glasov jih je ZA sprejem sklepa glasovalo 30.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep veljavno sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA

Obravnava in sprejemanje letnega poročila društva 2007 sta po-
tekala s predstavitvijo letnega poročila društva 2007. Predstavlje-
na so bila poročila za leto 2007 in sicer:

Letno poročilo društva 2007, ki ga je podal podpredsednik - 
IO DVS, g. Sergio Tončetič in
Poročilo Nadzornega odbora, ki ga je podal predsednik NO, - 
g. Darko Cafuta.

Letno poročilo društva 2007 in zapisnik seje NO sta v pisni obli-
ki sestavni del tega zapisnika.

Razprave ni bilo.

Po predstavitvi poročil je predsednik skupščine predlagal sprejem 
sklepa, ki se glasi:

»Sprejme se letno poročilo društva 2007.«

Od prisotnih 30 glasov jih je ZA sprejem sklepa glasovalo 30.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep veljavno sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Glede na predlog za razširitev 6. točke dnevnega reda je pred-
sednik skupščine prisotne najprej seznanil, da je predsednik 
društva, g. Jože Urbanc, dne 13.2.2008 po faksu poslal pisno 
nepreklicno odstopno izjavo. Predsednik skupščine je prisotne 
seznanil tudi, da je dne 11.3.2008 po elektronski pošti odstopno 
izjavo podal član Izvršilnega odbora, g. Zdravko Valentinčič. V 
razpravi je g. Tončetič pojasnil, da gre pri g. Urbancu za odstop 
iz osebnih razlogov, pri g. Valentinčiču pa za dejstvo, da je že 
dolga leta v penziji in smatra, da ne bi mogel več toliko prispe-
vati k razvoju društva. Predsednik skupščine je predlagal sprejem 
sklepa, ki se glasi:

„Skupščina se seznani z odstopno izjavo g. Jožeta Urbanca z 
mesta predsednika društva in ga razrešuje s te funkcije. Skup-
ščina se seznani z odstopno izjavo g. Zdravka Valentinčiča kot 
člana Izvršilnega odbora.“

Od prisotnih 30  glasov jih je ZA sprejem sklepa glasovalo 30.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep veljavno sprejet.

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Glede na  predlog za razširitev 7. točke dnevnega reda je predse-
dnik skupščine predstavil predlog Izvršilnega odbora za imeno-
vanje novih članov v Izvršilni odbor ter predlog za imenovanje 
predsednika in podpredsednika društva. Izvršilni odbor predla-
ga, da se izvolita dva nova člana Izvršilnega odbora in sicer Tomaž 
Jelenko iz družbe Comet, d.o.o. in Boštjan Škvarč iz družbe Luka 
Koper, d.d.. Izvršilni odbor predlaga, da se za predsednika Dru-
štva vzdrževalcev Slovenije izvoli Sergio Tončetič iz družbe Droga 
Kolinska, d.d. ter za podpredsednika društva Boštjan Škvarč iz 
družbe Luka Koper, d.d.. Predlog Izvršilnega odbora je v pisni 
obliki priloga tega zapisnika. Po predstavitvi je predsednik skup-
ščine predlagal sprejem sklepa, ki se glasi:

”Na predlog Izvršilnega odbora skupščina izvoli nove člane v 
izvršilni odbor, ter imenuje novega predsednika in podpred-
sednika društva.”

Od prisotnih 30 glasov jih je ZA sprejem sklepa glasovalo 30.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep veljavno sprejet.

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Predsednik DVS, g. Sergio Tončetič, je predstavil načrt dela in 
fi nančni načrt za leto 2008. 

Načrt dela in fi nančni načrt za leto 2008 je v pisni obliki sestavni 
del tega zapisnika.

Razprave ni bilo. 

Po predstavitvi je predsednik skupščine predlagal sprejem sklepa, 
ki se glasi:

»Sprejme se načrt dela in fi nančni načrt za leto 2008.«

Od prisotnih 30 glasov jih je ZA sprejem sklepa glasovalo 30.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep veljavno sprejet. 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Razprave ni bilo. V zvezi s pobudami in predlogi članov ni bil 
sprejet noben sklep.

Skupščina je bila zaključena ob 18.00 uri. 

Zapisnikar:   Predsednik skupščine: 
Suzana Štefanič    Matej Erjavec 

Točnost zapisnika potrjujeta overovitelja:                                 
Darko Perman     Feliks Dokl 

SKUPŠČINA
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STATUT DVS

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo vzdrževalcev Slovenije (v nadaljevanju društvo) je stro-
kovno, prostovoljno samostojno in nepridobitno združenje stro-
kovnjakov, ki delajo na področju vzdrževanja v širšem smislu.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

2. člen

Ime društva je »Društvo vzdrževalcev Slovenije«. Sedež društva 
je v Ljubljani, poslovni naslov društva je Stegne 21 c, 1000 Lju-
bljana.

3. člen

Društvo ima svoj pečat in znak. Pečat društva je krog s preme-
rom 3 cm. V sredini je znak društva. Znak društva je dvojna 
kocka, ob robu pa napis Društvo vzdrževalcev Slovenije.

4. člen

Društvo se lahko včlani v druge sorodne organizacije, katerih 
namen je razvijati dejavnost vzdrževanja delovnih sredstev in 
industrijske opreme. Društvo se lahko povezuje s sorodnimi or-
ganizacijami in društvi.

5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno. Delovanje v društvu 
temelji na enakopravnosti članstva.

1. Svoje članstvo obvešča:
z izdajo društvenega glasila;• 
preko spletne stani društva;• 
tako, da so zapisniki vseh sej organov društva članom dru-• 
štva dostopni in na vpogled.

2. Širšo javnost obvešča:
tako, da so seje organov društva praviloma javne;• 
z izdajo društvenega glasila;• 
preko spletne strani društva;• 
preko sredstev javnega obveščanja.• 

Za zagotovitev javnosti dela društva je pristojen in odgovoren 
predsednik IO društva.

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

6. člen

Namen društva je povezovanje strokovnjakov vseh profi lov, ki 
delajo na področju vzdrževanja z namenom, da se v korist našega 
gospodarstva intenzivneje širijo in izmenjujejo znanja in izkušnje 
z učinkovitimi metodami vzdrževanja ter uporabo znanstvenih 
dosežkov na področju vzdrževanja.

7. člen

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi dejavnostmi:
razvijanjem lastnih metod na področju vzdrževanja in orga-• 
nizacijskih oblik, prilagojenih   podjetniškemu sistemu go-
spodarjenja;
s prirejanjem posvetovanj in seminarjev o sodobnih metodah • 
in organizaciji vzdrževanja v skladu s predpisi in standardi;
z reševanjem strokovnih problemov na področju vzdrževanja • 
z medsebojno pomočjo posameznih članov;
z izdajanjem društvenega glasila in strokovne literature;• 
z vključevanjem in opozarjanjem na problematiko vzdrževa-• 
nja pri izdelavi projektov za nove objekte in rekonstrukcijo 
obstoječih objektov v podjetjih in pri drugih gospodarskih 
subjektih;
z organiziranjem in vodenjem baze podatkov za potrebe dru-• 
štva;
s strokovno pomočjo svojim članom pri reševanju alternativ-• 
nih rešitev vzdrževalno-tehničnih  problemov;
z vključevanjem društva v evropske informacijske sisteme, • 
vzdrževalne mreže in sorodne inštitucije;
s povezovanjem z drugimi društvi in zvezami zaradi širšega • 
uresničevanja ciljev društva;
s povezovanjem z gospodarskimi in drugi subjekti zaradi re-• 
ševanja problematike vzdrževanja.

Društvo lahko pod pogoji in v skladu z določbami Zakona o 
društvih (Ur. l. RS, št. 61/2006 z dne 13.6.2006) opravlja tudi 
pridobitno dejavnost. Društvo bo opravljalo naslednje pridobi-
tne dejavnosti:

izdajanje revij in druge periodike (šifra 58.140)• 
drugo založništvo (šifra 58.190)• 
dejavnost oglaševalskih agencij (šifra 73.110)• 
drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in • 
usposabljanje (šifra 85.590)
pomožne dejavnosti za izobraževanje (šifra 85.600) in• 
dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj (šifra • 
94.110)

Na podlagi določil Zakona o društvih - 1 (Uradni list RS št. 61/06) je skupščina Društva vzdrževalcev Slovenije dne 
17.4.2008 sprejela Statut društva, katerega besedilo se glasi:  

STATUT DRUŠTVA VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE
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Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in cilji dru-
štva, opredeljenimi in naštetimi v 6. členu in prvem odstavku 7. 
člena tega Statuta, ter se lahko opravlja le kot dopolnilna dejav-
nost nepridobitni dejavnosti društva v obsegu, ki je potreben 
za opravljanje nepridobitne dejavnosti oziroma za uresničevanje 
namena in ciljev društva, opredeljenih in naštetih v 6. členu in 
prvem odstavku 7. člena tega Statuta.

Za doseganje namena in ciljev društva, opredeljenih in naštetih 
v 6. členu in prvem odstavku 7. člena tega Statuta, lahko dru-
štvo ustanovi gospodarsko družbo ali na podlagi pisne pogodbe 
poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam.

O vseh vprašanjih, povezanih z opravljanjem pridobitne dejav-
nosti društva, odloča IO.

III. ČLANSTVO

8. člen

Član društva lahko postane vsaka fi zična oseba, ki dela ali je 
delala na področju vzdrževanja oz.  je  kako drugače povezana s 
področjem vzdrževanja. Za pristop v društvo se mora izpolniti 
pristopna izjava - evidenčni list, v katerem se navede, da želi 
postati član društva, da bo spoštoval Statut društva in redno pla-
čeval letno članarino. Vsa operativna dela za sprejem v članstvo 
in ob prenehanju članstva opravi tajnik društva.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Društvo lahko članom, pa tudi zunanjim sodelavcem in sponzor-
jem po postopku in na način, določen v Pravilniku o dodeljevanju 
priznanj, ki ga sprejme IO, podeli priznanja oziroma nagrade.

9. člen

Pravice članov društva so:
da volijo in so izvoljeni v organe društva in v njih odloča-• 
jo v skladu z določili tega statuta, poslovniki, pravilniki in 
navodili;
da dajejo predloge ter sugestije organom društva v zvezi z • 
delovanjem društva;
da sodelujejo na strokovnih seminarjih, posvetih in stro-• 
kovnih ekskurzijah društva;
da sprejemajo nagrade ter pohvale za dosežene uspehe v • 
društvu;
da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter • 
njegovim fi nančno-materialnim  poslovanjem.

10. člen

Dolžnosti članov društva so:
da sodelujejo skladno z načrtom dela društva oz. po zadol-• 
žitvah organov društva;
da se ravnajo po Statutu, poslovnikih, pravilnikih, navodi-• 
lih in programu dela društva;
da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k ure-• 
sničitvi delovnega programa društva;

da se izpopolnjujejo v stroki vzdrževanja ter svoje znanje in • 
izkušnje prenašajo na druge;
da redno plačujejo članarino;• 
da skrbijo za sredstva, s katerimi društvo razpolaga;• 
da varujejo ugled društva.• 

11. člen

Članstvo v društvu preneha:
s prostovoljnim izstopom;• 
s črtanjem;• 
z izključitvijo;• 
s smrtjo;• 
s prenehanjem društva.• 

12. člen

Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda pisno izjavo o 
izstopu tajniku društva.

13. člen

Člana se izključi na podlagi pravnomočnega sklepa IO, če član v 
roku, ki ga določi IO, za tekoče leto ne plača letne članarine.
 
Član ima zoper sklep IO o izključitvi iz članstva v 15-ih dneh 
možnost vložiti pritožbo, o kateri dokončno odloči skupščina.

Pritožba iz prejšnjega odstavka se vloži pri IO.

14. člen

Člana se izključi iz društva na podlagi pravnomočnega sklepa 
IO društva, ki o izključitvi odloča le na predlog disciplinske ko-
misije po izvedenem disciplinskem postopku. 

IV. ORGANI DRUŠTVA

15. člen

Organi društva so:
skupščina;• 
izvršilni odbor (v nadaljnjem besedilu IO);• 
nadzorni odbor (v nadaljnjem besedilu NO);• 
programski svet (v nadaljnjem besedilu PS);• 
disciplinska komisija (v nadaljnjem besedilu DK);• 
uredniški odbor društvenega glasila (v nadaljnjem besedilu • 
UO);
odbor za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu OZI);• 
HP skupina (v nadaljnjem besedilu HP).• 

SKUPŠČINA

16. člen

Skupščino sestavljajo vsi člani društva in je najvišji organ dru-
štva. Skupščina voli in razrešuje člane IO, NO in DK.
Skupščine se lahko udeležijo poleg članov društva tudi vsi tisti, 

STATUT DVS
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ki želijo biti neposredno povezani z delovanjem društva, vendar 
nimajo pravice odločanja.

Skupščino skliče IO.

17. člen

Zasedanje skupščine je lahko redno ali izredno. Redno skup-
ščino skliče IO na svojo pobudo in po potrebi, pri čemer mora 
redno volilno skupščino sklicati na vsaka štiri leta. Izredno skup-
ščino skliče IO na zahtevo nadzornega odbora ali pa na pisno 
zahtevo članov, katerih skupno število predstavlja najmanj 10% 
vseh članov društva. Izredna skupščina sklepa samo o zadevah, 
zaradi katerih je sklicana. Zahtevi za sklic izredne skupščine 
mora predlagatelj priložiti predlog dnevnega reda in gradivo za 
delo na skupščini.

Izvršilni odbor je  dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje 
v roku enega meseca, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem 
primeru lahko skliče izredno skupščino tisti, ki jo je zahteval in 
tudi predlaga dnevni red. Sklic skupščine mora biti objavljen 
skupaj z dnevnim redom najmanj 15 dni pred dnevom, za ka-
terega je sklicana.

Redna in izredna skupščina je sklepčna, če je na njej prisotnih 
najmanj 10% članov društva.

V kolikor ni v prvem sklicu zagotovljena sklepčnost ob uri, do-
ločeni za začetek skupščine, se začetek zasedanja odloži za pol 
ure. Po preteku tega časa velja skupščina za sklepčno, če je priso-
tnih vsaj 15 članov društva, na kar je potrebno v vabilu posebej 
opozoriti (drugi sklic). Če tudi po tem času ni prisotnih vsaj 15 
članov društva, se skupščina ne opravi. 

Član društva lahko na skupščini uresničuje glasovalno pravico 
tudi po pooblaščencu, ki pa je lahko le član društva.

Za ugotavljanje sklepčnosti skupščine je odločilna dejanska pri-
sotnost članov društva na skupščini. Če ima kakšen izmed pri-
sotnih članov društva pooblastila drugih članov za glasovanje na 
skupščini, ima tak član (pooblaščenec) pri odločanju na skup-
ščini poleg svojega glasu še po en glas za vsako pooblastilo člana 
društva, medtem ko na ugotavljanje sklepčnosti to ne vpliva.

Poslovnik o delu skupščine podrobneje določa sklic skupščine, 
njeno delo in odločanje.

Poslovnik iz prejšnjega odstavka sprejme skupščina.

18. člen

Pristojnosti skupščine so:
Sklepa o dnevnem redu in načinu glasovanja.• 
Voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in člane IO, • 
NO in DK ter delovnih  teles skupščine.
Sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut. • 
Sprejema, spreminja in dopolnjuje druge splošne akte dru-• 
štva, če ta Statut ne določa drugače.
Sprejema strateški program društva.• 

Sprejme fi nančni načrt in zaključni račun.• 
Sprejema poročilo o delu društva.• 
Odloča o pritožbah na sklepe organov društva v primerih, • 
ko to določajo akti društva.
Dokončno odloča o izključitvi člana.• 
Odloča o nakupu ali prodaji nepremičnin.• 
Odloča o prenehanju ali združitvi društva z drugimi društvi • 
ali združenji.

19. člen

Če skupščina  ne odloči drugače, se sklepi sprejemajo z javnim 
glasovanjem.

Sklepi so veljavno sprejeti, če zanje glasuje večina članov, ki so  
glasovali, vključno z glasovi tistih članov, ki so glasovali preko 
pooblaščenca.   

Sklepi skupščine so obvezujoči za vse člane in organe društva.

O spremembah in dopolnitvah tega statuta in o prenehanju delo-
vanja društva skupščina veljavno odloči, če je zanje glasovalo dve 
tretjini članov, ki so glasovali, vključno z glasovi tistih članov, ki so 
glasovali preko pooblaščenca. Volitve organov društva in glasova-
nje o razrešnici so javne, če skupščina ne določi drugače.

20. člen

Predlagatelj gradiva in sklepov za redno skupščino je IO, ki je 
zadolžen tudi za objavo sklica skupščine in izdajo vabil.

21. člen

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči 
skupščine, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

IZVRŠILNI ODBOR (IO)

22. člen

IO je izvršilni organ društva in opravlja organizacijske, admini-
strativne in strokovne zadeve ter vodi poslovanje društva .

IO ima 9 (devet) članov. Za člane IO so lahko izvoljeni le člani 
društva. 

Mandat predsednika, podpredsednika in članov IO traja 4 leta z 
možnostjo še enkratne ponovitve mandata. Polovica članov IO 
se redno menja vsake 4 leta, isto velja (izmenično) za predsedni-
ka in podpredsednika DVS. 

Pri volitvah se glasuje za vse člane skupaj (zaprta lista).
Če so predčasno razrešeni več kot štirje člani, se opravijo predča-
sne nadomestne volitve. 

Mandat člana IO, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah 
(nadomestni član IO), traja do konca mandata člana, ki ga je 
nadomestil nadomestni član IO, oziroma največ do izvolitve 
novega člana IO.

STATUT DVS
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Podrobneje delo izvršilnega odbora ureja Poslovnik o delu izvr-
šilnega odbora, ki ga sprejme skupščina društva.

23. člen

Pristojnosti izvršilnega odbora društva so:
sklicuje skupščino, pripravlja poročila o delu, gradivo ter pre-• 
dloge sklepov za skupščino;
daje pobudo za sklic izredne skupščine in pripravlja poročila • 
o delu, gradivo in predloge sklepov za skupščino;  
izvaja program dela sprejet na skupščini, skrbi za izdajanje • 
revije društva;
pripravlja predloge aktov društva oziroma sprejema akte dru-• 
štva, če ta Statut tako določa;
pripravlja in sestavlja predlog fi nančnega načrta na osnovi • 
strateškega programa in zaključni račun;
odloča o višini članarine;• 
sestavlja letni koledar manifestacij (Tehniško posvetovanje • 
vzdrževalcev Slovenije, seminarji in podobno);
imenuje OZI, UO, PS, HP, …;• 
skrbi za materialno-fi nančno poslovanje in za sredstva dru-• 
štva, obravnava porabo sredstev društva ter predlaga višino 
članarine;
sklepa pogodbe;• 
imenuje tajnika, blagajnika (ali ustrezno fi nančno inštitucijo) • 
društva;
imenuje komisije;• 
odloča o pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije (kot • 
drugostopenjski organ) in na predlog disciplinske komisije 
(na prvi stopnji) odloča o izključitvah članov iz društva; 
odloča o podelitvi priznanj društva;• 
odloča o drugih zadevah, ki po naravi spadajo v njegovo pri-• 
stojnost;
odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev;• 
oblikuje predlog za izvolitev predsednika in članov izvršil-• 
nega odbora ter članov drugih delovnih teles in organov, za 
volitve katerih je pristojna skupščina;
planira, usklajuje in vodi delo vseh organov društva.  • 

24. člen

Izvršilni odbor upravlja društvo v skladu s smernicami, sprejetimi 
na skupščini. 

Seje IO sklicuje predsednik IO društva, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik.

IO je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Ve-
ljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov IO.

25. člen

Izvršilni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

IO se sestaja po potrebi, najmanj pa štiri krat letno.

Po potrebi se seje izvršilnega odbora lahko skličejo in realizirajo 
korespondenčno.

26. člen

Izvršilni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje ko-
misije in odbore. Naloge, število članov in predsednike komisij 
ter odborov imenuje IO. Člani komisije ali odbora so lahko le 
člani društva. Za svoje delo so komisije in odbori odgovorni Iz-
vršilnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju 
zunanje sodelavce.

NADZORNI ODBOR (NO)

27. člen

Nadzorni odbor šteje 5 (pet) članov. Mandat članov NO traja 4 
leta z možnostjo še enkratne ponovitve mandata. 

Nadzorni odbor iz svoje srede izvoli predsednika in njegovega na-
mestnika.

28. člen

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo izvršilnega odbora 
in ostalih organov med dvema skupščinama, ter da stalno nad-
zira fi nančno poslovanje društva. Nadzorni odbor je odgovoren 
skupščini in mora vsaj enkrat v koledarskem letu pripraviti pisno 
poročilo o svojem delu, obvezno pa mora podati svoje pisno mne-
nje o predlogu zaključnega računa društva ter pisno poročilo in 
mnenje o predlogu zaključnega računa društva takoj po izdelavi 
posredovati IO, s poročilom in mnenjem nadzornega odbora pa 
je treba seznaniti tudi skupščino. 

29. člen

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsaj trije čla-
ni. NO odločitve sprejema z navadno večino glasov prisotnih 
članov NO.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršilnega 
odbora, imajo pa pravico udeleževati se sej izvršilnega odbora, 
vendar brez pravice odločanja.

PROGRAMSKI SVET (PS)

30. člen

Programski svet je svetovalni organ IO in predsednika IO in 
šteje 7 (sedem) članov.
Člane programskega sveta imenuje in razrešuje IO. Člane PS se 
imenuje za 4 leta in so lahko imenovani največ še za en man-
dat. Pri imenovanju članov PS mora biti upoštevana zastopanost 
vseh regij Slovenije. 

Člani PS na prvi seji iz svoje srede izvolijo predsednika in pod-
predsednika PS.

Delo PS  podrobneje opredeljuje Poslovnik o delu programskega 
sveta, ki ga sprejme IO.

STATUT DVS
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STATUT DVS
DISCIPLINSKA KOMISIJA (DK)

31. člen

Disciplinska komisija šteje 3 (tri) člane. Vsak član DK ima na-
domestnega člana, ki opravlja njegovo funkcijo v primeru, da 
član DK iz kakršnega koli razloga začasno ali trajno ne more 
opravljati svoje funkcije.

Člane in nadomestne člane DK voli skupščina za dobo štirih let 
in so lahko izvoljeni največ še za en mandat. DK izmed svojih 
članov izvoli predsednika. 

DK na predlog za uvedbo disciplinskega postopka vodi posto-
pek, ugotavlja odgovornost in izreka disciplinske ukrepe skladno 
z določili disciplinskega pravilnika, ki ga sprejme skupščina. 

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

kršitve določb Statuta;• 
nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje spreje-• 
tih zadolžitev in funkcij v društvu;
neizvrševanje sklepov organov društva;• 
dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.• 

DK se sestaja po potrebi in na podlagi pisnih predlogov članov 
ali organov društva za uvedbo disciplinskega postopka.

DK je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani oz. njihovi 
nadomestni člani, veljavne sklepe pa sprejema z navadno večino 
glasov.

32. člen

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

opomin;• 
javni opomin; • 
predlog IO za izključitev.• 

Zoper odločbo DK ima prizadeti pravico pritožbe v 15-ih dneh 
na IO, razen če Statut ali disciplinski pravilnik ne določata dru-
gače. Odločitev IO v disciplinskem postopku je dokončna in 
zoper njo ni pritožbe. Le v primeru, da je predlagana izključitev 
člana iz društva, je zoper odločitev IO o izključitvi v 15-ih dneh 
dopustna pritožba na skupščino, ki dokončno odloči o predla-
gani izključitvi.

UREDNIŠKI ODBOR (UO) IN UREDNIK

33. člen

UO je organ društva in šteje 7 (sedem) članov.

Člane UO imenuje in razrešuje IO. IO imenuje člane UO za 
štiri leta in so lahko imenovani večkrat zaporedoma. Pri ime-
novanju članov UO se mora upoštevati načelo teritorialne raz-
pršenosti.

Uredniški odbor skrbi za sestavo in izdajo rednih in izrednih 
številk društvenega glasila.

Pri svojem delu sodeluje z vsemi delovnimi telesi društva in stro-
kovnimi inštitucijami, za svoje delo pa je odgovoren izvršilnemu 
odboru.

Urednika društvenega glasila imenuje IO. 

Delo uredniškega odbora in urednika podrobneje opredeljuje 
Poslovnik o delu uredniškega odbora, ki ga sprejme IO.

ODBOR ZA IZOBRAŽEVANJE (OZI)

34. člen

OZI je organ društva in šteje 7 (sedem) članov. Pri imenovanju 
članov OZI se mora upoštevati načelo teritorialne razpršenosti.

Člane OZI imenuje IO za štiri leta in so lahko imenovani več-
krat zaporedoma.

Člani OZI iz svoje srede predlagajo predsednika, ki ga imenuje IO.

OZI skrbi za organizacijo ter izvedbo strokovnega izobraževanja 
vzdrževalcev in pri tem sodeluje z vsemi delovnimi telesi društva 
ter z ostalimi izobraževalnimi ustanovami in je za svoje delo od-
govoren izvršilnemu odboru.

Delo odbora za izobraževanje podrobneje opredeljuje Poslovnik 
o delu odbora za izobraževanje, ki ga sprejme IO.

HP SKUPINA

35. člen 

Spletno stran DVS ureja skupina za spletno stran DVS (HP sku-
pina). Skupino imenuje in razrešuje IO DVS s sklepom.

Skupino za spletno stran sestavljajo 3 (trije) člani in sicer:
voditelj skupine;• 
organizator dela za pripravo podatkov in• 
administrator spletnih strani.• 

V primeru potrebe po dodatni strokovni pomoči lahko člani HP 
vključijo strokovne sodelavce v delo HP.

Delo HP skupine je podrobneje opredeljeno v Navodilih za delo 
HP skupine, ki jih sprejme IO.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

36. člen

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in 
drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik IO in ga izvoli 
skupščina za dobo štirih let in je lahko izvoljen največ še za en 
mandat.
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Predsednik lahko sklepa pravne posle v okviru sprejetega letnega 
programa in fi nančnega plana društva. Za ostale posle pa je po-
treben predhodni sklep izvršilnega odbora.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s Statu-
tom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je 
odgovoren skupščini in IO.

V njegovi odsotnosti predstavlja in zastopa društvo podpredse-
dnik.

V. MATERIALNO - FINANČNO 
POSLOVANJE DRUŠTVA

37. člen

Prihodki društva so:
članarina;• 
prihodki od manifestacij (Tehniško posvetovanje vzdrževal-• 
cev Slovenije, seminarji in drugo ) in drugih oblik dejav-
nosti društva;
prispevki donatorjev in sponzorjev;• 
sredstva iz naslova materialnih pravic;• 
sredstva, pridobljena s pridobitno dejavnostjo, ki jo v skla-• 
du s tem Statutom in Zakonom o društvih lahko opravlja 
društvo.

38. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fi zične ali 
pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače 
pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah 
skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

 39. člen

Premoženje društva so premičnine in nepremičnine. Nepremič-
nine, ki so last društva, so vpisane v zemljiški knjigi pri pri-
stojnih sodiščih, društvo pa je dolžno voditi posebno evidenco 
njemu lastnih nepremičnin. Premičnine, ki so last društva, so 
zabeležene v inventarni knjigi, denarna sredstva društva pa se 
vodijo na poslovnem računu in v blagajni društva. S premože-
njem društva upravlja IO.

40. člen

Materialno in fi nančno poslovanje mora biti v skladu s računo-
vodskimi standardi in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo 
poslovanje društev. 

41. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko poslovnega računa 
pri poslovni banki. 
Finančno poslovanje društva upravlja pooblaščeni računovodski 
servis, ki ima odgovornost defi nirano v pogodbi.

42. člen

Za materialno-fi nančno poslovanje društva je odgovoren pred-
sednik društva.

Podpisnik za odobritev fi nančnih odhodkov je predsednik dru-
štva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

Za odobritev fi nančnih odhodkov lahko predsednik pooblasti 
predsednike posameznih organov.

Podrobneje materialno-fi nančno poslovanje društva opredeljuje 
Pravilnik o fi nančnem in materialnem poslovanju društva, ki ga 
sprejme skupščina.

43. člen

Vsak član društva ima pravico vpogleda v fi nančno in material-
no poslovanje društva.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek pri-
hodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, 
za katero je bilo ustanovljeno.

VI. TAJNIK

44. člen

Tajnik je  imenovan za določen čas in se z njim sklene ustrezna 
pogodba. Zaradi značaja strokovnega dela ne more biti voljen v 
organe društva.

IO lahko odloči, da se za tajnika in za opravljanje tajniških nalog 
lahko določi tudi zunanji izvajalec, ki ni član društva ter se z 
njim sklene ustrezna pogodba, v kateri se izrecno opredeli nje-
gove naloge, pravice in obveznosti. 

Za svoje delo prejema tajnik plačilo skladno s pogodbo.

 45. člen

Tajnik društva je zadolžen za:
pripravo gradiva za seje organov društva;• 
potek zasedanj in sej organov ter zapisnik;• 
pomoč in sodelovanje pri delu organov društva (svetovanje, • 
usmerjanje, informiranje, ...);
realizacijo sklepov v administrativno-tehničnem smislu;• 
izvedbo del in nalog, ki mu jih naložijo IO, nadzorni odbor • 
in disciplinska komisija;
za druga opravila, ki mu jih vsebinsko nalaga Statut oziro-• 
ma, ki so določena v pravilnikih in poslovnikih društva.

46. člen

Tajniku  preneha opravljanje dela:
s prenehanjem pogodbe;• 
po lastni želji;• 
če je storil kaznivo dejanje v zvezi z delovanjem društva;• 
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z izrekom disciplinskega ukrepa;• 
s prenehanjem članstva v društvu.• 

VII. KONČNE DOLOČBE

47. člen

Društvo preneha:
po sklepu skupščine z dvotretjinsko večino navzočih čla-• 
nov;
iz razlogov, ki jih za prenehanje določa Zakon o društvih.• 

48. člen

V primeru prenehanja društva se njegova aktiva prenese na 
Zvezo slovenskih društev za boj proti raku, prejeta proračunska 
sredstva pa se vrnejo proračunu RS.

49. člen

V skladu s tem Statutom ima društvo še naslednje splošne akte:
  Poslovnik o delu skupščine; • 
Poslovnik o delu izvršilnega odbora;• 
Poslovnik o delu programskega sveta;• 
Poslovnik o delu uredniškega odbora;• 
Poslovnik o delu odbora za izobraževanje;• 
Pravilnik o materialno-fi nančnem poslovanju;• 

Pravilnik o dodeljevanju priznanj; • 
Disciplinski pravilnik in• 
Navodila za delo HP skupine.• 

Splošni akti iz prvega odstavka morajo biti sprejeti oz. usklajeni 
najpozneje v roku 6-ih mesecev po sprejetju Statuta ali njegovih 
sprememb.

Odbori za svoje delo pripravijo navodila za delo, ki jih potrjuje 
izvršilni odbor.

50. člen

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo na enak način 
kot Statut.

51. člen

Ta Statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina društva.

Ljubljana,  17. april 2008    

Predsednik DVS                               
Jože Urbanc     

STATUT DVS

Izvršni odbor Društva vzdrževalcev Slovenije je na svoji 221. re-
dni seji v četrtek, dne 29. maja 2008, sprejel pojasnila k navedbi 
pridobitnih dejavnosti, s katerimi se ukvarja Društvo vzdrževal-
cev Slovenije, in so naštete v 2. odstavku 7. člena Statuta društva, 
sprejetem na skupščini društva dne 17. aprila 2008. Pojasnila je 
Izvršni odbor sprejel v obliki sklepa št. 846, ki ga v celoti navaja-
mo v nadaljevanju in sicer:

sklep št. 846:
Izvršni odbor Društva vzdrževalcev Slovenije je na svoji 221. 
redni seji dne 29. maja 2008 sprejel pojasnila k navedbi pri-
dobitnih dejavnosti, naštetih v 2. odstavku 7. člena Statuta 
Društva vzdrževalcev Slovenije v naslednji vsebini:

»Društvo lahko pod pogoji in v skladu z določbami Zakona 
o društvih (Ur. l. RS, št. 61/2006 z dne 13.6.2006) opravlja 
tudi pridobitno dejavnost. Društvo bo opravljalo naslednje 
pridobitne dejavnosti:

izdajanje revij in druge periodike (šifra 58.140) - • izda-
janje periodike in drugih strokovnih  publikacij, ki izha-
jajo manj kot štirikrat tedensko v tiskani ali elektronski 
obliki preko spletne strani društva za člane in naključne 
obiskovalce spletnih strani; 
drugo založništvo (šifra 58.190) -•  izdajanje raznih ka-
talogov, fotografi j, razglednic, obrazcev, voščil, plakatov 

in drugega tiskanega gradiva, objavljanje statističnih 
podatkov za potrebe članov društva v tiskani obliki ali 
objavljeno na spletnih straneh društva; 
dejavnost oglaševalskih agencij (šifra 73.110) -•  opra-
vljanje oglaševalskih storitev z ustreznimi podizvajalci 
za pripravo oglaševalskega gradiva, zasnova in izvedba 
propagandnih akcij, zasnova in izvedba oglaševanja v 
časopisih, strokovnih revijah, radiu, TV, internetu, pri-
prava oglasnih panojev, plakatov, priprava razstavnih 
prostorov, distribucija propagandnega materiala - vzor-
cev, vodenje raznih tržnih akcij, oglaševanja in priva-
bljanja strank in novih članov in oglaševanje po pošti; 
drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in • 
usposabljanje (šifra 85.590) - izobraževanje oseb, ki niso 
vključene v redno izobraževanje in redni šolski sistem. 
Izvajanje programov poklicnega usposabljanja za najra-
zličnejše profi le vzdrževalcev s preverjanjem znanja;
pomožne dejavnosti za izobraževanje (šifra 85.600) -•  ra-
zna svetovanja za izobraževanje, izvajanje in ocenjeva-
nje preizkusa znanja s področja vzdrževanja;
dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj (šifra • 
94.110) - združevanje in povezovanje članov društva 
zaradi uresničevanja skupnih interesov, širjenja infor-
macij, zastopanje pred državnimi  ustanovami. 
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