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REPUBLIKA SLOVENIJA 
UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA

Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

Številka: 215-180/2015-5 
Datum: 1. 4. 2015 
u.p.: MNZ-UE0001-P2

Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi 17. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011- 
UPB2, v nadaljevanju: ZDru-1), v zadevi registracije društva, na zahtevo društva z imenom Združenje 
etažnih lastnikov Slovenije, s sedežem in naslovom: Ljubljana, Malgajeva ulica 16, ki ga zastopa Mirko 
Mayr, naslednjo

ODLOČBO

1. V register društev Upravne enote Ljubljana, se vpiše društvo z imenom: Združenje etažnih 
lastnikov Slovenije, s skrajšanim imenom Združenje ZELS, s sedežem in naslovom: Ljubljana, 
Malgajeva ulica 16.

Zastopn ik/prv i/je : Mirko Mayr, EMŠO: 1807954500173, državljan Slovenije, stalno prebivališče: 
Ljubljana, Malgajeva ulica 16, ki društvo zastopa samostojno in ima neomejeno pooblastilo.

Zastopnik /drugi/ je: Kristina Kulonja Horvat, EMŠO: 2301980505127, državljanka Slovenije, 
stalno prebivališče: Domžale, Ulica Ivana Pengova 5, ki društvo zastopa samostojno in ima 
neomejeno pooblastilo.

Matična številka društva je: 4076141000. Temeljni akt sprejet 11.2. 2015.

2. Pritožba zoper odločbo ne zadrži vpisa v register.

3. Stroški v postopku niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v :

Združenje etažnih lastnikov Slovenije (v nadaljevanju: društvo) je dne 11.2. 2015 na Upravni enoti 
Ljubljana (v nadaljevanju: upravni organ) vložilo vlogo za registracijo društva. Vlogo je vložila Nataša 
Kušar, k vlogi so bile priložene naslednje listine: seznam ustanoviteljev z njihovimi osebnimi podatki in 
lastnoročnimi podpisi, seznam zastopnikov z njihovimi osebnimi podatki, podatek o naslovu sedeža, 
zapisnik ustanovnega zbora z dne 11.2. 2015 in izvod temeljnega akta društva.

V prvem odstavku 18. člena ZDru-1 je določeno, da mora društvo k zahtevi za registracijo priložiti 
zapisnik ustanovnega zbora, temeljni akt, seznam s podatki ustanoviteljev in njihovimi lastnoročnimi 
podpisi, naslov sedeža društva, podatke o zastopniku, podatke o dejavnostih, ki jih bo opravljalo ter 
predlog za glavno dejavnost društva.

T: 01 306 30 50 
F: 01 306 32 02 
E: ue.ljubljana@gov.si 
www.upravneenote.gov.si/ljubljana/
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Upravni organ je po pregledu vloge ugotovil, da je le-ta vložena s strani neupravičene osebe in 
nepopolna.

Vloge ni vložil eden izmed obeh zastopnikov društva, prav tako društvo k vlogi ni predložilo pooblastila 
za zastopanje.

Iz listin ni jasno izhajalo, koliko je vseh ustanoviteljev društva, saj so bile navedbe o številu 
ustanoviteljev v zapisniku ustanovnega zbora nasprotujoče v primerjavi s podatki na seznamu 
ustanoviteljev. Prav tako so bili pomanjkljivi ali napačni podatki o prvem zastopniku društva.

Kljub nepopolni vlogi, je upravni organ opravil vsebinski pregled priloženega temeljnega akta društva 
in ugotovil, da le-ta ni povsem v skladu z ZDru-1 in pravnim redom Republike Slovenije.

Zaradi vsega navedenega je upravni organ društvo, skladno z določili ZUP in ZDru-1, z dopisom dne 
17. 2. 2015 pozval, da predloži pooblastilo, dopolni vlogo in uskladi neskladne določbe temeljnega 
akta z zakonom.

Društvo je dne 31. 3. 2015 upravnemu organu predložilo nov obrazec vloge za registracijo društva, ki 
ga je podpisal prvi zastopnik društva, dopolnjen zapisnik ustanovne seje z navedenimi dejanskimi 
ustanovitelji, podatke o obeh zastopnikih, zapisnik seje zbora članov z dne 30. 3. 2015 in izvod 
temeljnega akta. Prvi zastopnik društva je tudi navedel naslov za vročanje pošte. Vloge je bila tako 
vložena s strani upravičene osebe in popolna.

Upravni organ je po ponovnem pregledu listin ugotovil, da so priložene vse listine, ki jih zahteva 18. 
člen ZDru-1 in tako izpolnjeni vsi pogoji za registracijo tega društva. Iz priloženih listin izhaja, da je bilo 
Združenje etažnih lastnikov Slovenije ustanovljeno skladno z 8. členom ZDru-1, saj so ustanovitelji na 
ustanovnem zboru društva dne 11.2. 2015 sprejeli sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva Mirka 
Mayrja in Kristino Kulonja Horvat izvolili za predsednika oziroma prvo podpredsednico društva. V 
skladu z določbama 2. in 19. člena temeljnega akta društva predsednik in prvi podpredsednik 
zastopata in predstavljata društvo. Temeljni akt društva, sprejet na ustanovnem zboru dne 11. 2. 2015 
ter spremenjen in dopolnjen na seji zbora članov dne 30. 3. 2015, je skladen z ZDru-1 in pravnim 
redom Republike Slovenije. Društvo je na seji zbora članov v sklopu sprejetja sprememb temeljnega 
akta tudi določilo novo ime in skrajšano ime društva.

Glede na navedeno je upravni organ o zahtevi društva za njegovo registracijo, na podlagi prvega 
odstavka 19. člena ZDru-1, odločil tako, kot je razvidno iz 1. točke izreka te odločbe.

ZDru-1 v petem odstavku 19. člena določa, da pritožba zoper odločbo o registraciji društva ne zadrži 
vpisa v register društev, kar je navedeno tudi v 2. točki izreka te odločbe.

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) v 
prvem odstavku 113. člena določa, da stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali 
zaradi postopka (potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, izvedence, tolmače, ogled, pravno 
zastopanje, oglase, prihod, izgubo dohodka, strokovno pomoč, odškodnina za škodo, ki nastane pri 
ogledu ipd.), gredo v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Postopek za 
registracijo društva se je začel na zahtevo stranke, stroški v postopku pa tako za stranko kot za organ 
niso nastali, zato je glede stroškov treba odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za notranje zadeve. Pritožba se vloži v roku 15 
(petnajst) dni od dneva vročitve odločbe in se izroči naravnost ali pa pošlje po pošti na Upravno enoto 
Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Oddelek za javni red, Tobačna ulica 5, Ljubljana. Na
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navedenem naslovu se lahko poda pritožba tudi ustno na zapisnik. Taksa po tar. št. 2 Zakona o 
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5) v znesku 18,12 EUR se plača na podračun 
enotnega zakladniškega računa Upravne enote Ljubljana, št. 01100-8450001482, sklicna številka 00 
62243-7111002-200.

Postopek vodil:

- Mirko Mayr, Mesarska cesta 36, 1000 Ljubljana -  osebno
- Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, info.li@ajpes.si. po e-pošti
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Na podlagi 1. in 4. člena Zakona o društvih (ZDru-1), Uradni list RS, št. 64/2011, je 
zbor članov ustanovnega občnega zbora, na svojem zasedanju, dne 7.3.2014, sprejel 
naslednji

STATUT 

ZDRUŽENJA ETAŽNIH LASTNIKOV SLOVENIJE 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen

Združenje etažnih lastnikov Slovenije je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje 
fizičnih oseb, ki spodbuja aktivno sodelovanje etažnih lastnikov na področju izboljšanja, 
zaščite in izpolnjevanja pravic etažnih lastnikov.

V svojem delovanju sledi osnovnemu cilju, to je predlagati spremembe na področju 
mehanizma upravljanja večstanovanjskih stavb v obstoječi zakonodaji in osveščati etažne 
lastnike in njihove predstavnike o njihovih pravicah in dolžnosti etažnih lastnikov.

Združenje etažnih lastnikov Slovenije povezuje strokovnjake z različnih področij z namenom 
pridobivanja in prenosa znanj in izkušenj ter organizira različne oblike izobraževanj in 
svetovanj.

Društvo deluje na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 - ZDru-1).

2. člen

Ime društva se glasi: Združenje etažnih lastnikov Slovenije, skrajšano ime Združenje ZELS, s 
sedežem v Ljubljani, na naslovu Malgajeva 16, 1000 Ljubljana. Vsakokratni naslov društva 
ZELS s svojim sklepom določa upravni odbor društva.

Združenje etažnih lastnikov Slovenije je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj 
transakcijski račun.

Združenje ZELS ima svoj logotip in žig. Na žigu je logotip društva in izpisano ime: Združenje 
ZELS.

Predsednik Združenja ZELS in prvi podpredsednik društva sta hkrati tudi zastopnika in 
pooblaščenca društva.

ZELS lahko pridobi in ima premično in nepremično premoženje ter druga sredstva, ki jih 
uporablja za uresničevanje svojih ciljev in nalog.

3. člen

Delovanje Združenja ZELS in njegovih organov je javno.
Združenje ZELS obvešča svoje člane prek elektronskih sporočil, poročil, sredstev javnega 
obveščanja in interneta. Širša javnost je o delu združenja obveščena tako, da so sestanki 
društva javni, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi 
zainteresirane fizične osebe kot tudi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, 
organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotavljanje točnih informacij 
o delu združenja je odgovoren upravni odbor društva.



Združenja ZELS lahko deluje samostojno oz. se lahko vključuje in povezuje s sorodnimi 
organizacijami, zvezami organizacij in združenji različnih pravno - formalnih oblik, v kolikor je 
to v skladu z namenom in cilji društva, o čemer odloča izključno upravni odbor Združenja 
ZELS.

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA 

5. člen

Namen Združenja ZELS je spodbujati etažne lastnike k boljšemu razumevanju 
obstoječe zakonodaje na področju nepremičninskega in stanovanjskega prava ter 
etažne lastnine v praksi, ki se ga dosega s tem, da:

-se spodbuja aktivno sodelovanje etažnih lastnikov na področju izboljšanja, zaščite in 
izpolnjevanja njihovih pravic pri gospodarjenju z nepremičninami,

-si prizadeva ozaveščati, povezovati in krepiti medsebojno sodelovanje etažnih lastnikov, 
njihovih predstavnikov (nadzornikov) in najemnikov etažnih nepremičnin pri gospodarjenju z 
nepremičninami,

-se zavzema za uveljavljanje pravic etažnih lastnikov v praksi, medsebojno povezovanje 
etažnih lastnikov in druženje članov, ki so s pristopom v združenje izkazali interes za 
izboljšanje kakovosti gospodarjenja z nepremičninami,

- sodeluje z vlado in vladnimi službami:

o svetovanje in pomoč pri vzpostavitvi učinkovite mreže predstavnikov/zastopnikov za 
nepremičnine v državni lasti, kateri bi sodelovali na letnih zborih lastnikov nepremičnin

o svetovanje in pomoč pri vzpostavitvi učinkovite mreže predstavnikov/zastopnikov za 
nepremičnine v državni lasti, kateri bi sodelovali s predstavniki nadzornih odborov v 
večstanovanjskih stavbah,

o svetovanje in pomoč pri vzpostavitvi učinkovite in aktivne baze nepremičnin,

- ozavešča etažne lastnike, da so etažni lastniki kupci oziroma plačniki storitev in imajo 
legitimno pravico samostojne izbire ponudnika tako storitev upravljanja kot tudi legitimno 
pravico samostojne izbire katerekoli storitve drugih izvajalcev storitev,

-se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,

-spodbuja zainteresirano javnost: gospodarske družbe, podjetnike in druge poslovne 
subjekte, ki so neposredno povezani mehanizmom upravljanja etažne lastnine kot ponudniki 
storitev k aktivnemu sodelovanju z lastniki nepremičnin za dobrobit vseh pogodbenih strank,

-seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva.

Združenje ZELS spodbuja ozaveščanje članov in ostalih lastnikov nepremičnin tako, da:

• skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
• vzpodbuja in razvija idejo o krepitvi medsebojnega sodelovanja etažnih lastnikov, 

njihovih predstavnikov (nadzornikov) in najemnikov etažnih nepremičnin in njeno 
uresničevanje v praksi,



• povezuje in združuje predstavnike etažnih lastnikov in člane nadzornih odborov 
večstanovanjskih stavb, objektov garaža in stanovanjskih sosesk,

• organizira izmenjavo izkušenj med člani in s strokovnjaki po svetu,
• sodeluje z vladnim i in nevladnimi organizacijami in drugimi domačimi ter tu jim i 

strokovnim i institucijam i na področju gospodarjenja z nepremičninami kakor tudi 
sodeluje z drugimi društvi, strokovnimi društvi in klubi,

• skrbi za prenos znanj, dobrih praks in inovativnih pogledov na vseh področjih 
gospodarjenja z nepremičninami,

• nudi prostor odprte komunikacije in povezovanja vseh, ki se jih  gospodarjenje z 
nepremičninami dotika v vsakodnevnem delu in življenju,

• organizira strokovna predavanja, posvetovanja, razprave, konference in seminarje za 
člane in nečlane združenja,

• organizira javna predavanja s področja delovanja združenja in tako stimulira 
zanimanje javnosti na področju gospodarjenja z nepremičninami,

• sodeluje pri izdajanju publikacij,
• sodeluje z lokalno skupnostjo in gospodarstvom pri zagotavljanju materialnih pogojev 

za delo,
• sodeluje z organizacijami in institucijam i, ki so amatersko, strokovno ali znanstveno 

raziskovalno ukvarjajo z zaščito pravic etažnih lastnikov,

• sodeluje pri načrtovanju programov ozaveščanja etažnih lastnikov.

Cilji Združenja ZELS so:

❖ vzpodbujati odnose, ki vodijo ustvarjalce in deležnike gospodarjenja z 
nepremičninami k inovativnemu doseganju družbene rasti, trajnostnega razvoja in 
ohranjanja vrednot tako v slovenskem kot širšem družbenem prostoru,

❖ doseči v praksi dokazano transparentno, stroškovno učinkovito in dolgoročno 
pravično poslovno medsebojno sodelovanje med etažnimi lastniki in ponudniki 
upravniških storitev te r ostalimi ponudniki operativnih storitev v večstanovanjskih 
in drugih objektih,

❖ doseči možnost sodelovanja z zakonodajalcem in podajanja predlogov 
konstruktivnih rešitev v sodelovanju z drugimi vladnimi ter nevladnimi 
organizacijami.

DEJAVNOST ZDRUŽENJA 

6. člen

Dejavnost društva izhaja iz njegovih ciljev te r nalog, in sicer je  dejavnost društva 
vzpodbujanje in razvijanje idej o krepitvi medsebojnega sodelovanja etažnih lastnikov, 
njihovih predstavnikov (nadzornikov) in najemnikov etažnih nepremičnin in njeno 
uresničevanje v praksi, povezovanje in združevanje predstavnikov etažnih lastnikov in članov 
nadzornih odborov večstanovanjskih stavb, objektov garaža in stanovanjskih sosesk, 
spremljanje dogajanj in novih spoznanj s področja gospodarjenja z nepremičninami in 
sodelovanje članov društva, sodelovanje s strokovnimi institucijam i na področju 
izobraževanja, organiziranje strokovnih predavanj in seminarjev.



7. člen

Združenje ZELS za uresničevanje namena in ciljev opravlja nepridobitne dejavnosti, ki so 
natančno opredeljene v 5. členu tega statuta.

8. člen

Pridobitna dejavnost je določena s tem statutom in je povezana z namenom in cilji, kot 
dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, s 
katerim lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena in ciljev društva pri čemer 
doprinos ni izključno v zagotavljanju dohodkov društva.

ZELS opravlja pridobitno dejavnost, ki ni izključna dejavnost društva, in sicer:

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
C18.120 Drugo tiskanje

N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,

R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

R93.190 Druge športne dejavnosti

S94.120 Dejavnost strokovnih združenj

ČLANSTVO

9. člen

Članstvo v Združenju ZELS je prostovoljno. Oseba, ki želi postati član Združenja ZELS, mora 
upravnemu odboru predložiti izpolnjeno pristopno izjavo, ki je sestavni del tega statuta kot 
Priloga 1, se zaveže, da bo delovala v skladu s tem.

Član Združenja ZELS lahko postane vsak etažni lastnik, ki lastništvo dokaže z dokazilom. 
Oseba z izpolnjeno pristopno izjavo hkrati predloži dokazilo o lastništvu kot tudi eno povabilo 
že obstoječega člana ter pisno izjavi, da ne sodeluje z upravniškimi podjetji za interes 
upravniškega podjetja. Pristopne izjave sprejema upravni odbor združenja, ki tudi ugotavlja 
pogoje za vključitev v društvo. Določbe tega statuta se uporabljajo smiselno enako za vse 
člane društva.

Člani plačujejo članarino na način in v višini, ki jo določi upravni odbor društva. Pod enakimi 
pogoji lahko član društva postane tudi tuj državljan. Društvo ima redne in častne člane.

Pravice članov so, da:
-volijo in so izvoljeni v organe društva,
-sodelujejo pri delu v organih društva,
-uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja jtešti(a pri svojem delu,



-uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva,
-se ravnajo po pravilih in po sklepih organov društva,
-so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter z njegovim finančno -materialnim 
poslovanjem,
-dajejo pobude in mnenja organom in vodstvu društva za boljše delo pri izvajanju njegovih 
nalog,
-sprejemajo pohvale in nagrade za delo v društvu ter za dosežene uspehe 

Obveznosti članov so, da:
-spoštujejo ta statut, druge akte in sklepe ter odločbe organov društva,
-aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva, 
-redno plačujejo članarino,
-dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog, 
-prenašajo izkušnje in znanje na ostale člane,
-varujejo ugled društva,
-pomagajo pridobivati sredstva za delovanje društva,
-varujejo osebne podatke članov društva.

10. člen

Članstvo preneha:
-s prostovoljnim izstopom,
-s črtanjem,
-z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinskega razsodišča,
-s smrtjo,
-s prenehanjem pravne osebe.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana se črta iz društva, če kljub opominu ne plača članarine. Črtanje opravi upravni odbor. 
Društvo lahko za »bivšega« člana sproži izvršilni postopek, v kolikor ta član predhodno ni 
poravnal vseh obveznosti.

Člana se iz društva izključi, če grobo krši statut in druge društvene akte ali če zavestno ravna 
proti interesu in ugledu društva.

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinsko razsodišče s sklepom. Sklep mora biti sprejet 
v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga društvo sprejme v roku 60 dni od ustanovitve 
društva.

S sklepom disciplinskega razsodišča se lahko iz društva izključi tudi člana, za katerega se 
ugotovi, da blati ugled društva in deluje v nasprotju z interesi in cilji društva ali da je član v 
pristopni izjavi za sprejem v društvo ZELS navedel neresnične osebne podatke ali upravnemu 
odboru zamolčal okoliščine, ki bi vplivale na odločanje o njegovi včlanitvi v društvo:

o član je v pristopni izjavi navedel, da ni v pogodbenem razmerju z 
upravniškimi podjetji in za interes upravniškega podjetja,

o član je v pristopni izjavi navedel, da ne sodeluje z drugimi organizacijami v 
nasprotju z interesi in cilji društva,

o član je v pristopni izjavi navedel, da je etažni lastnik in je priložil neustrezno 
dokazilo o lastništvu nepremičnine.



11. člen

Društvo lahko imenuje častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno 
delo društva in posebne zasluge ter dosežke na področju gospodarjenja z nepremičninami.

Naziv častnega člana podeljuje zbor članov društva na predlog upravnega odbora. Častni člani 
ne plačujejo članarine, nimajo pravice odločanja v organih društva, če niso hkrati redni člani.

12. člen

Članstvo se odkloni osebam, ki so bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje 
življenje, telo ali premoženje.

Članstvo se lahko odkloni tudi osebam, zoper katerih je vložena obtožnica, zaradi 
storitve kaznivega dejanja zoper življenje, telo ali premoženje. O sprejemu v članstvo 
tako osebo lahko ponovno odloča šele, ko je izrečena pravnomočna oprostitev.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA 

13. člen

Organi društva so:
-zbor članov,
-upravni odbor,
-nadzorni odbor 
-izvršni odbor.

Z ustanovitvijo društva se določi upravni odbor, ki ima 5-letni mandat. Upravni odbor opravlja 
tudi funkcije disciplinskega razsodišča in sodeluje pri delu komisij.

Volitve organov so praviloma tajne, zbor članov pa lahko s posebnim sklepom pred vsakimi 
volitvami določi, da so volitve javne.

Za opravljanje vodstvenih funkcij je možna večkratna izvolitev. Upravni odbor in nadzorni 
odbor odgovarjajo za svoje delo zboru članov društva.

ZBOR ČLANOV 

14. člen

Zbor članov je najvišji organ društva in voli organe društva. Sestavljajo ga vsi člani društva. 
Zbor članov se lahko skliče na redno ali izredno zasedanje. Redno zasedanje zbora članov se 
skliče enkrat letno, praviloma v prvem četrtletju. Zbor članov skliče upravni odbor društva 
oziroma od njega pooblaščeni član upravnega odbora v pisni obliki in z navedbo dnevnega 
reda. Člani morajo biti o seji obveščeni po elektronski poti 7 dni prej.
Izredno zasedanje zbora članov se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo 
pobudo ali na pobude 1/3 članov. Upravni odbor mora sklicati izredno sejo v roku 30 dni. V 
kolikor tega ne stori, sejo lahko skličejo pobudniki sami. Izredni zbor članov sklepa samo o 
stvari, za katero je sklican.

zoper

suma 
se za



Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Svoje sklepe sprejema z 
večino navzočih članov. Če ob predvidenem začetku zasedanja zbor članov ni sklepčen, se 
začetek odloži za 30 minut, nakar zbor članov veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 10 članov. 
Če zbor članov tudi tedaj ni sklepčen, se skliče ponovno.

16. člen

Zbor članov se lahko skliče in izvede tudi korespondenčno, če temu načinu ne nasprotuje vsaj 
tretjina članov. Korespondenčna seja zbora članov lahko poteka z elektronsko in navadno 
pošto oz. z uporabo drugih sredstev telekomunikacijske tehnologije. Pri korespondenčni seji je 
upravni odbor dolžan poskrbeti za ustrezne ukrepe, s katerimi se zagotavlja identiteta članov 
in preprečujejo morebitne zlorabe. Sicer se za sklic in izvedbo ter za odločanje na 
korespondenčnem zboru članov smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za sklic rednih in 
izrednih sej.

17. člen

Zbor članov odpre in vodi predsednik društva. Pred nadaljevanjem vodenja zbora članov se 
izvolijo naslednji organi:
-tričlanska verifikacijska komisija,

-zapisnikar
-po potrebi pa tudi volilna komisija ali druga delovna telesa zbora članov 
-zapisnik zbora članov podpišeta zapisnikar in predsednik verifikacijske komisije.

18. člen

Naloge zbora članov društva so:
-sklepa o dnevnem redu,
-sprejema letno poročilo,
-določa smernice za nadaljnje delo društva,
-sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge splošne akte društva in je hkrati pristojen 
za tolmačenje statuta oziroma za podajo avtentične razlage,
-razpravlja o poročilih o delu upravnega in nadzornega odbora ter disciplinskega razsodišča; 
-neposredno voli in razrešuje organe društva;
-odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva, ki so v skladu z namenom 
in cilji društva.

19. člen

Predsednik društva je neposredno od zbora članov izvoljen zakoniti zastopnik društva, ki skrbi 
za usklajevanje in delo ostalih organov društva, izvršitev programa dela in drugih sklepov 
zbora članov.

Predsednik in prvi podpredsednik društva zastopata in predstavljata društvo pred tretjimi 
osebami v premoženjskih in drugih pravnih poslih ter sta odgovorna za zakonitost in javnost 
dela društva. V primeru odsotnosti katerega izmed njiju lahko pooblastita drugega 
podpredsednika za zastopanje oz. podelita drugemu podpredsedniku stalno pooblastilo za 
zastopanje. Društvo zastopata samostojno in z neomejenimi pooblastili.



UPRAVNI ODBOR

20. člen

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja vsebinska in organizacijska dela, ter vodi 
delo društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov. 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

21. člen

Upravni odbor sestavljajo trije člani. Upravni odbor ima dva podpredsednika. Mandat članov 
upravnega odbora traja 5 let. Za svoje delo je upravni odbor odgovoren zboru članov. Upravni 
odbor sprejema sklepe z večino glasov članov. Sklepčen je, če sta prisotna najmanj dva člana, 
ki lahko sprejemata sklepe le soglasno. Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj 
dvakrat letno.

Upravni odbor sestavljajo:
-predsednik,
-prvi podpredsednik,
-drugi podpredsednik.

22. člen

Naloge upravnega odbora so:
-sklicuje zbor članov,
-vodi delo društva med dvema zboroma članov,
-izvršuje program dela društva in skrbi za izvajanje sklepov zbora članov,

-predlaga člane nadzornega odbora,
-predlaga člane izvršilnega odbora,
-predlaga častne člane,
-skrbi za uresničevanje skupnih ciljev društva,

-vodi in dopolnjuje evidenco članstva,
-usklajuje delo društva in pripravlja gradivo za zbor članov,
-skrbi za finančno-materialno poslovanje društva in za sredstva društva v skladu z vsakokrat 
veljavnimi računovodskimi standardi,
-podaja izjave za medije, kot edini za to pristojen in pooblaščen organ društva 

-sprejema splošne akte, razen tistih, ki jih sprejema zbor članov,
-določa delegate za zastopanje društva v organih zvez, v katere je društvo včlanjeno,

-odloča o višini članarine,
-opravlja druga dela, ki po svoji naravi sodijo v pristojnost upravnega odbora.

23. člen

Seje upravnega odbora vodi predsednik ali prvi podpredsednik društva. Prvi podpredsednik 
društva po potrebi nadomešča predsednika.

Prvi in drugi podpredsednik skrbita za opravljanje pravno-normativnih nalog delovanja 
društva kot tudi skrbita za točno in sprotno evidentiranje sklepov sej upravnega odbora in 
zbora članov, izdelavo zapisnikov sej, druga administrativno tehnična opravila v društvu, za 
finančno-materialno poslovanje društva, vodita potrebne evidence, pripravljata finančna 
poročila in letni zaključni račun društva.



Društvo lahko za izvajanje zgoraj navedenih nalog s področja financ podpredsednikov dodatno 
zaposli finančnega strokovnjaka, po pogodbi o delu, v skladu z veljavno zakonodajo.

IZVRŠILNI ODBOR

24. člen

Izvršilni odbor svetuje upravnemu odboru društva ter opravlja aktivno izvrševanje nalog. 
Izvršilni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je odgovoren za svoje delo.
Izvršilni odbor sestavlja od dva (2) do deset (10) članov društva. Mandat izvršnega odbora je 
4 leta. Sklepčen je, če je prisotna polovica članov. Odločitve se sprejemajo z večino prisotnih 
članov.

NADZORNI ODBOR

25. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora društva ter opravlja nadzor nad finančno- 
materialnim poslovanjem društva. V okviru nadzora nad finančno-materialnim poslovanjem 
društva ugotavlja, ali so izpolnjene vse zakonske zahteve za veljaven sprejem letnega 
poročila na zboru članov ter na podlagi svojih pozitivnih ugotovitev daje soglasje k predlogu 
letnega poročila. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je neposredno 
odgovoren za svoje delo.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem tudi člani upravnega odbora. Mandat 
nadzornega odbora je 4 leta. Nadzorni odbor odloča z večino glasov. Sklepčen je, če sta 
prisotna najmanj dva člana, ki lahko sprejemata sklepe le soglasno.

26. člen

Disciplinsko razsodišče sestavljajo člani upravnega odbora. Disciplinsko razsodišče sprejema 
veljavne sklepe, če so prisotni vsi člani upravnega odbora. Sklepi se sprejemajo z navadno 
večino glasov. Za svoje delo so neposredno odgovorni zboru članov.

27. člen

Disciplinsko razsodišče obravnava:
-nastale spore med člani društva,
-kršitve pravil društva in drugih organizacij v Sloveniji in v tujini, s katerimi društvo sodeluje, 
-neizvrševanje sklepov organov društva in dejanja, ki škodujejo ugledu društva,
-kršitve določb Statuta in drugih splošnih aktov društva,

Za vodenje postopka zoper člane društva se sprejme Pravilnik o disciplinskih kršitvah. Za 
primere, ki jih ta pravilnik ne ureja, se smiselno uporablja določila delovne zakonodaje. O 
izrečenem ukrepu izda pisni sklep.
Disciplinsko razsodišče lahko pri vodenju postopka izreče naslednje ukrepe:
-opomin,
-javni opomin,
-izključitev iz članstva.



Zoper sklep, ki ga izreče disciplinsko razsodišče, ima prizadeti pravico do pritožbe na zbor 
članov društva kot drugostopenjski organ. Pritožbeni rok je 15 dni od vročitve pisnega sklepa 
o izrečenem ukrepu.

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

28. člen

Za svoje delovanje pridobiva društvo sredstva:
-s članarino,
-iz naslova materialnih pravic in od opravljanja nepridobitne in pridobitne dejavnosti,
-z darili in volili,
-s prispevki donatorjev in sponzorjev,

-iz javnih sredstev,
-iz sredstev odstopljene dohodnine fizičnih oseb,

-iz drugih virov v okviru zakonodaje, ki velja v RS.

29. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za izvajanje dejavnosti društva. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane 
je nična.

30. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki 
jih sprejme upravni odbor. Na rednem zboru člani obravnavajo in sprejmejo poročilo o 
finančnem poslovanju društva za obdobje od zadnjega rednega zbora.

31. člen

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik in podpredsednika društva. Finančno in 
materialno poslovanje se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja, za kar sta 
odgovorna podpredsednika društva. Podpredsednika vodita finančno in materialno poslovanje 
v skladu s pravilnikom o finančno - materialnem poslovanju, v katerih se določi tudi način 
vodenja in izkazovanje podatkov o finančno - materialnem poslovanju društva, ki mora biti 
tudi v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj transakcijski račun 
odprt pri izbrani banki. Pravilnik sprejme upravni odbor v roku šest (6) mesecev po registraciji 
društva.

32. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so fizične ali pravne 
osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji 
lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.

33. člen

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter 
poslovanje društva.



Za pomoč pri urejanju finančno-materialnega poslovanja lahko društvo zaposli finančnega 
strokovnjaka po pogodbi o delu v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

34. člen

Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last vpisana v inventarno 
knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa upravnega odbora. 
Nepremično premoženje se vpiše v zemljiško knjigo pri pristojnem okrajnem sodišču. 
Nepremično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov. Društvo 
upravlja in gospodari z lastnino kot dober gospodar.

35. člen

Razmerje med lastnikom premoženja, ki se ga uporablja za izvajanje dejavnosti društva, in 
društvom se uredi s posebnim sporazumom, ki ga stranki skleneta v pisni obliki.

EVIDENCE DRUŠTVA

36. člen

Društvo vodi za potrebe izvajanja svojih dejavnosti evidenco članov društva. Evidenca članov 
vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega 
bivališča, številka članske izkaznice in kontaktne podatke.
Člani so dolžni društvu sproti sporočati spremembe osebnih stanj, ki so pomembne za tekoče 
vodenje evidence članstva.
Društvo lahko podatke članov uporablja samo za izvajanje dejavnosti društva.

PRENEHANJE DRUŠTVA

37. člen

Društvo preneha:
-po volji članov,

-po zakonu.

38. člen

Po volji članov preneha delovanje društva na osnovi sklepa o prenehanju,ki ga sprejme zbor 
članov. Zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva z več kot polovico prisotnih glasov 
članov. Zbor članov s sklepom prenese premoženje društva, po poravnavi vseh obveznosti, na 
drugo sorodno društvo.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. O sklepu zbora članov iz prvega odstavka tega 
člena mora zastopnik društva v 30 dneh pisno obvestiti upravni organ, ki je društvo 
registriral.

39. člen

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s 
pravnim redom Republike Slovenije.



Če društvo ne ravna po 38. členu statuta in v primeru prenehanja po 39. členu statuta 
društva, odloči o prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega 
prava pristojno sodišče.

NAGRADE, PRIZNANJA, ODLIKOVANJA

41. člen

Nagrade in priznanja društva se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam za :
-dolgoletno aktivno delo v društvu,

-izjemne dosežke na področju gospodarjenja z nepremičninami,

-velik prispevek na področju gospodarjenja z nepremičninami v regiji ali nacionalnem merilu.

Nagrade in priznanja se članom društva podeljujejo v skladu z določili Pravilnika o 
podeljevanju nagrad in priznanj, ki ga sprejme upravni odbor.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen

V skladu s tem statutom ima društvo še naslednja splošna akta:
-pravilnik o disciplinskih kršitvah,

-pravilnik o podeljevanju nagrad in priznanj 
-pravilnik o finančno-materialnem poslovanju

Akta sprejme upravni odbor društva v roku šestih mesecev od začetka veljavnosti tega 
statuta.

43. člen

Ta statut je bil sprejet na občnem zboru članov dne 30. marca 2015, uporablja pa se od dne, 
ko bo pristojni organ ugotovil, da je statut v skladu z zakonom o društvih in vpisal 
spremembe v register.

REPUBLIKA SLOVENIJA 
U PR AVN A EN O TA  L JU B L JA N A

Matična številka društva 
Datum vpisa v register društev 
Število strani

Podpis uradne osebe


