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DRUŠTVO  ZA VAKUUMSKO TEHNIKO SLOVENIJE - DVTS 
S L O V E N I A N   S O C I E T Y   F O R   V A C U U M  T E C H N I Q U E 
Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija  tel.: 01 – 4773502 , 01 – 4337405  faks: 01 – 4773440                              
 

 
 

STATUT  DRUŠTVA ZA VAKUUMSKO TEHNIKO SLOVENIJE 
 

 
ki ga je DRUŠTVO ZA VAKUUMSKO TEHNIKO SLOVENIJE (DVTS) sprejelo na svojem rednem 
občnem zboru v Podgorici dne 6. 3. 2003, dopolnilo na  rednem občnem zboru  v Ljubljani dne 8. 5. 2007 in 
dopolnilo na rednem občnem zboru v Ljubljani dne 23. 5. 2013. 
 
 
I. IME, SEDEŽ IN OBMOČJE DELOVANJA  
 
                                1. člen  
 
DRUŠTVO ZA VAKUUMSKO TEHNIKO SLOVENIJE (angleško: Slovenian Society for Vacuum 
Technique), v nadaljnjem besedilu "društvo", je prostovoljno znanstveno-tehniško združenje strokovnjakov s 
področij vakuumske znanosti, tehnike in tehnologij, znanosti o površinah, fizike plazme, vakuumske 
metalurgije in nanotehnologij. Društvo deluje na območju Republike Slovenije. 
 
                                2. člen  
 
Društvo je član Mednarodne zveze za vakuumsko znanost, tehniko in uporabo (INTERNATIONAL UNION 
FOR VACUUM SCIENCE, TEHNIQUE AND APPLICATIONS - IUVSTA) in deluje v skladu s svojimi 
pravili. Je lahko član še drugih strokovnih združenj. 
 
                                3. člen  
 
Delo društva in organov je javno. Za zagotavljanje javnosti dela odgovarja predsednik. O aktivnosti dela se 
obvešča članstvo in javnost z glasilom društva oz. strokovnim časopisom VAKUUMIST ter z drugimi 
javnimi sredstvi obveščanja. Seje organov in zapisniki so dostopni vsem članom društva.  
 
                                4. člen  
 
Društvo je pravna oseba. Sedež društva je v Ljubljani. Društvo ima pečat okrogle oblike z besedilom:  
"DRUŠTVO ZA VAKUUMSKO TEHNIKO SLOVENIJE"  na obodu, in z napisom "Ljubljana"  v sredini.  
 
                                5. člen  
 
V okviru društva se lahko ustanovijo poverjeništva pri večjih podjetjih z namenom vzpostaviti čim boljše 
obveščanje in sodelovanje s članstvom.  
 
 
II. NAMEN, NALOGE IN DELO DRUŠTVA  
 
                                6. člen  
 
Naloge društva so:  
a) prispevati k napredku vakuumske znanosti in tehnike  
b) sodelovati pri razvoju vakuumske tehnike in pomagati s strokovnimi nasveti pri uvajanju novih 
vakuumskih tehnologij  
c) pomagati gospodarskim organizacijam in institucijam pri vzgoji strokovnega kadra s tečaji in z 
izobraževanjem ob delu  
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č) dvigati tudi pri članih DVTS nivo strokovnega znanja  in zavest pripadnosti svoji stroki  
d) gojiti stike in sodelovanje med člani društva ter z drugimi strokovnimi združenji doma in v tujini  
e) mobilizirati z organiziranim delom svoje članstvo za doseganje postavljenih ciljev in usklajevati delo 
posameznih strokovnih organizacijskih enot.  
 
                                 7. člen  
 
Svoj namen dosega društvo v okviru svojih dejavnosti in po veljavnih predpisih z naslednjimi aktivnostmi:  
a) z delom za napredek vakuumske tehnike in znanosti preko društvenih strokovnih odborov in komisij 
(odbor za strokovno izpopolnjevalne tečaje, uredniški odbor Vakuumista...)  
b) z obravnavanjem vseh pomembnejših strokovnih, družbeno-gospodarskih ter organizacijskih vprašanj v 
organih društva  
c) s predavanji, strokovnimi  posvetovanji, anketami, razstavami in podobnim  
č) z izdajanjem strokovno- in poljudno-znanstvene literature  
d) s sodelovanjem z drugimi strokami in njihovimi strokovnimi organizacijami, posebej z Elektrotehniško 
zvezo Slovenije (EZS) 
e) z mednarodnim strokovnim sodelovanjem (IUVSTA, društva drugih držav...). 
f) z izdajanjem strokovnega glasila "Vakuumist"  
 

8. člen 
 
Društvo DVTS uresničuje nekatere svoje namene in cilje tudi z neposrednim opravljanjem pridobitne 
dejavnosti pod pogoji, ki jih za te dejavnosti določa zakon. 
Pridobitna dejavnost društva je opredeljena po SKD: 
 
C 18.130 Priprava za tisk in objavo 
C 33.130 Popravilo drugih naprav 
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
J 58.110 Izdajanje knjig 
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 
J 63.990 Drugo informiranje 
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje 
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj 
 
 
III. ČLANSTVO  
 
                                 9.člen  
 
Člani društva so lahko redni, častni, kolektivni in podporni (sponzorji).  
 
                                 10. člen  
 
Redni član društva je lahko vsak državljan Slovenije, ki dela na področju vakuumske tehnike in tehnologij. 
Redni član je lahko tudi vsaka oseba, ki v organizacijah za vakuumsko tehniko ali zunaj njih uspešno deluje 
za razvoj te panoge ter ga društvo sprejme v članstvo po svoji presoji.  
 
                                11. člen  
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Fizična oseba postane član DVTS z izpolnitvijo in podpisom pristopne izjave ter s plačilom članarine, pri 
čemer mora kandidat izpolnjevati pogoje 9. člena tega Statuta.  Pristop, izstop in izpis članstva ugotavlja 
Izvršni odbor (IO) društva.  
 
                                 12. člen  
 
Naziv častni član se kot znak priznanja podeli fizični osebi, ki se posebno odlikuje z dosežki dela pri razvoju 
področij, ki pripadajo aktivnosti DVTS.  Na predlog izvršnega odbora  tako menovanje potrdi in izreče 
najvišji organ, to je občni zbor. Celotni postopek se izvede po določilih in merilih posebnega pravilnika za 
imenovanje častnih in zaslužnih članov.  
 
                                13. člen  
 
Zelo zaslužnim članom, ki so s svojim dolgoletnim požrtvovalnim delom pripomogli k utrditvi strokovne 
organizacije, lahko izreče občni zbor društva še posebno priznanje.  
 
                                14. člen  
 
Člani društva so lahko tudi državljani drugih držav. O njihovem sprejemu sklepa IO društva.  
 
                                15. člen  
 
Pravice članov so:  
- da volijo in da so voljeni  
- da obravnavajo delo organov društva ter predlagajo ukrepe za izboljšanje dela  
- da razširjajo in izpopolnjujejo svoje strokovno znanje v okviru možnosti društva  
- da sodelujejo pri strokovnih in drugih društvenih prireditvah  
- da dajejo predloge in sodelujejo v komisijah, odborih in drugje pri reševanju družbeno-gospodarskih, 
kadrovskih in drugih vprašanjih društva  
- da v akcijah, ki se izvajajo v okviru društvenega programa, zahtevajo, skladno s statutom, podporo društva  
- da predlagajo kandidate za organe društva  
- da sodelujejo s strokovnimi društvi v mednarodnem merilu po pooblastilu društva.  
- da prejmejo nagrade in pohvale zadelo v DVTS in za dosežene uspehe  
- da uživajo vse ugodnosti in usluge oz. storitve, ki jih DVTS nudi svojim članom  
 
                                16. člen  
 
Dolžnosti članov so:  
- da izpolnjujejo pravila društva  
- da aktivno sodelujejo pri doseganju društvenih ciljev in pri skupnih aktivnostih  
- da izvršujejo sklepe društva  
- da redno plačujejo članarino  
- člani so osebno odgovorni občnemu zboru za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij.  
 
                                17. člen  
 
Članstvo v društvu preneha:  
- s smrtjo  
- s prostovoljnim izstopom - izstopna izjava  
- z izključitvijo zaradi grobih prekrškov (IO društva-I.stopnja, občni zbor društva-II.stopnja)  
- s črtanjem s seznama v članski knjigi zaradi neplačane članarine, kljub pisnemu opozorilu.  
 
                                18. člen  
 
Društvo zastopajo v mednarodni zvezi IUVSTA delegati, izvoljeni oz. potrjeni na občnem zboru društva. 
Mandatna doba delegatov je tri leta.  
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IV. ORGANI DRUŠTVA  
 
                                19. člen  
 
Organi društva so:  
- občni zbor  
- izvršni odbor  
- nadzorni odbor  
- častno razsodišče  
Mandatna doba organov je 3 leta.  
 
                                20. člen  
 
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo člani društva. Občni zbor je lahko redni ali izredni. 
Redni občni zbor se sestaja praviloma vsako leto, volitve pa opravi na vsaka tri leta. Skliče ga izvršni odbor 
društva, ki določi datum in kraj zbora ter dnevni red.  
Izredni občni zbor se skliče na zahtevo nadzornega odbora,  ali izvršnega odbora, ali  na zahtevo ene tretjine 
članov.  Izredni zbor mora sklicati izvršni odbor najkasneje trideset dni po prejemu zahteve. Če IO v roku ne 
skliče izrednega občnega zbora, ga skliče predlagatelj, ki mora v tem primeru predložiti dnevni red izrednega 
zbora.  
Kraj izrednega občnega zbora določi izvršni odbor društva.  
 
                                21. člen  
 
Dan občnega zbora se mora objaviti najmanj 10 dni vnaprej z navedbo dnevnega reda v pisni obliki. Zbor 
lahko dnevni red spremeni ali dopolni.  
 
Zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če temu ni tako, se pričetek zbora odloži za 
trideset minut, nakar se zbor izvede, če je prisotnih vsaj deset članov.  
 
Sklepi občnega zbora se sprejmejo z večino glasov navzočih članov, razen kadar se sklepa o razpustitvi 
društva, ko je potrebna dvotretjinska večina navzočih članov.  
 
                                22. člen  
 
Volitve organov društva so tajne, v kolikor občni zbor s posebnim sklepom na samem zasedanju ne odloči 
drugače.  
Člani organov so po eni mandatni dobi lahko praviloma izvoljeni v iste organe največ še enkrat.  
 
                                23. člen  
 
Občni zbor ima naslednje pristojnosti:  
- voli delovno predsedstvo in potrebne komisije za vodstvo zbora  
- obravnava delo izvršnega odbora, razpravlja o poročilu nadzornega odbora ter sklepa o njuni razrešnici  
- sprejema statut društva, sklepa o njegovih spremembah in dopolnitvah  
- odloča o vprašanjih, prošnjah in pritožbah, ki presegajo delovno področje IO  
- voli delegate 
- razreši starega predsednika društva; voli novega predsednika. 
- voli člane IO, člane nadzornega odbora, člane častnega razsodišča ter različnih delegacij društva. Volitve se 
opravijo na podlagi kandidacijske liste, ki jo pripravi kandidacijska komisija, izvoljena na zboru, na podlagi 
predhodne obravnave o možnih kandidatih na sejah IO oz. v poverjeništvih. 
- imenuje častne in zaslužne člane  
- odloča o prenehanju članstva članov, če gre za izključitve ali črtanja  
- zbor lahko pooblasti izvršni odbor tudi za izvedbo določenih nalog, ki morajo biti na zboru opisane.  
 
                                24. člen  
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Izvršni odbor (IO) je za svoje delo odgovoren občnemu zboru društva. IO šteje liho število (praviloma več 
od 8 in manj od 20) članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo treh let. Člana IO sta tudi predsednik in stari 
predsednik društva. 
 
                                25. člen  
 
IO lahko ustanovi različne strokovne komisije in skupine za uspešnejše izvajanje društvenega programa.  
 
                                26. člen  
 
Naloge IO so:  
- da izvoli podpredsednika, enega ali dva tajnika, blagajnika ter določi podpisnike za podpisovanje finančnih 
in drugih listin društva 
- po potrebi lahko izvoli še referente za posamezna področja dela in imenuje člane strokovnih komisij in 
skupin, izvršuje sklepe zbora, rešuje vse zadeve ter posluje v skladu s temi pravili  
- gospodari z imovino društva po načelih dobrega gospodarjenja in skrbi za sredstva, ki so potrebna za kritje 
izdatkov  
- sprejema začasni predračun dohodkov in izdatkov društva za poslovno leto po pooblastilu občnega zbora  
- sklepa o nabavi in odtujitvi društvene imovine  
- odgovarja za izvedbo programa delovanja društva ter vodi poslovanje društva  
- organizira razne prireditve za članstvo  
- skrbi za dvig strokovnosti članstva  
- sklicuje redne občne zbore ter na njih poroča o svojem delu  
- išče nova torišča dejavnosti društva  
- izvaja naloge, ki izhajajo iz sklepov občnega zbora  
- imenuje delegate, če ti že niso bili izvoljeni na občnem zboru 
- odloča o višini članarine  
- odobrava zaključni račun za preteklo poslovno dobo in sprejema predračun dohodkov in izdatkov za 
naslednje obdobje 
- voli in razreši urednika časopisa Vakuumist.  
 
                                27. člen  
 
IO posluje na sejah, ki so po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.  
Seje sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik s pooblastilom predsednika. 
 
 
                                28. člen  
 
Sklepi IO so veljavni, če za sklep glasuje večina prisotnih članov.  
IO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.  
 
                                29. člen  
 
Predsednik društva predstavlja oz. zastopa društvo v vseh situacijah ter skrbi, da se izvajajo sklepi IO in 
občnega zbora. Odobrava blagajniške posle in izdatke društva. V času njegove odsotnosti ga nadomešča 
podpredsednik, za kar ga pooblasti predsednik. 
Predsednik je odgovoren za svoje delo občnemu zboru društva.  
 
                                30. člen  
 
Tajnik oz. tajnika opravljata vse tajniške in organizacijske posle, če niso za posamezne primere in naloge 
pooblaščeni drugi člani odbora.  Na lastno pobudo skrbita za uspešno opravljanje nalog po teh pravilih in po 
sklepih IO. 
Odgovorna sta IO-ju društva in občnemu zboru.  
 
                                31. člen  
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Blagajnik skrbi za društveno blagajno, za pobiranje članarine ter za poslovanje z žiro računom.  
Za svoje delo odgovarja  IO-ju in občnemu zboru.  
 
                                32. člen  
 
Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor. Predsednika si izvoli odbor sam. Nadzorni odbor 
nadzoruje izvajanje delovnega programa društva in njegovih organov ter finančno poslovanje. Daje smernice 
in predloge. Ima pravico pregledati vse račune in izdatke, dopise in zapisnike društva.  
Člani nadzornega odbora prisostvujejo sejam IO, nimajo pa glasovalne pravice.  
Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah na občnem zboru, kateremu je za svoje delo tudi odgovoren in 
predlaga razrešnico izvršnemu odboru. Sklepi so veljavni, če so prisotni vsi trije člani in da za sklep glasujeta 
vsaj dva člana.  
Mandatna doba nadzornega odbora je tri leta.  
 
                                33. člen  
 
Častno razsodišče rešuje vse spore med člani društva. Predsednika in dva člana voli občni zbor društva. 
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:  
- kršitve določb statuta,  
- neizvrševanje sklepov organov društva in  
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.  
 
 
Disciplinski ukrepi, ki jih lahko izreče disciplinsko razsodišče so:  
- opomin,  
- javni opomin,  
- izključitev.  
 
O reševanju posameznih primerov sestavi razsodišče zapisnik. Pritožbe na odločitev razsodišča rešuje občni 
zbor društva. Sklepi občnega zbora so dokončni.  
Mandatna doba je tri leta.  Za svoje delo je častno razsodišče odgovorno občnemu zboru društva.  
 
V. SREDSTVA DRUŠTVA  
 
                                34. člen  
 
Sredstva društva so:  
a) premoženje - aktivna imovina  
b) dohodki od članarin  
c) podpore ustanov, podjetij, donatorjev in sponzorjev  
d) dohodki iz materialnih pravic društva.  
 
                                35. člen  
 
Finančna sredstva se zbirajo na transakcijskem računu društva po zakonitih predpisih. Izvršni odbor mora na 
vsakem občnem zboru predložiti obračun prejemkov in izdatkov.  
 
                                36. člen  
 
Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik (v njegovi odsotnosti pa s pooblastilom predsednika 
tudi podpredsednik) društva ter od IO-ja pooblaščeni in v banki registrirani podpisniki društva.  
 
                                37. člen  
 
Javnost finančno materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico članov do vpogleda v dokumentacijo in v 
arhiv društva.  
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                               38. člen  
 
Za redno in strokovno vodenje poslovanja s sredstvi društva se lahko po potrebi, redno ali občasno zaposli 
ustrezna oseba za opravljanje določenih del s posebno pogodbo, ki je v skladu z zakonskimi predpisi.  
 
                                39. člen  
 
Za določitev višine potnih stroškov, dnevnic, honorarjev itd. je pooblaščen IO, vendar morajo biti določbe 
usklajene s splošnimi družbeno veljavnimi akti.  
 
VI. PRENEHANJE DELA DRUŠTVA  
 
                                40. člen  
 
Društvo se lahko razpusti na podlagi zakona, ali na podlagi sklepa občnega zbora z dvotretjinsko večino 
glasov.  
Imovina društva preide v tem primeru, za obdobje do ustanovitve novega društva, v upravo Zveze inženirjev 
in tehnikov Slovenije (ZITS), kot določi organ, ki odloči o razpustitvi društva; ZITS jo mora vrniti, če se 
društvo ponovno ustanovi. Če se novo društvo ne bi ustanovilo, preide premoženje v last ZITS.  
 
VII. KONČNE DOLOČBE  
 
                                41. člen  
 
 Spremembe in dopolnitve Statuta potrdi občni zbor z večino vseh navzočih članov. 
 
                                42. člen  
 
Ta Statut velja od dne, ko ga sprejme občni zbor društva in ga registrira pristojni upravni organ.  
 
                                43. člen  
 
S pričetkom veljavnosti tega Statuta preneha veljavnost prejšnjega, ki ga je sprejelo Društvo za vakuumsko 
tehniko Slovenije na svojem rednem občnem zboru dne 11.12.1997. 
 
                                44. člen  
 
Statut je sprejel občni zbor Društva za vakuumsko tehniko Slovenije dne 6.3.1992 v Ljubljani in ga nato 
dopolnil na občnih zborih 5.10.1995 v Portorožu, 11.12.1997 v Ljubljani, 6. 3. 2003 v Podgorici pri 
Ljubljani, 8. 5. 2007 v Ljubljani in 23. 5. 2013 v Ljubljani. 
 
 
 
         Predsednik:     
 
         doc. dr. Janez Kovač 


