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Številka: 007-11/2021
Ljubljana, dne 18. 3. 2021
/

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije k Statutu Zbornice izvršiteljev Slovenije –
predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo,  109/08, 55/09 – odločba Ustavnega sodišča RS, 38/2010 – ZUKN,
8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in na podlagi petega odstavka 296. člena Zakona o 
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 
45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 
76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M in 23/20 – SPZ-B) je Vlada Republike 
Slovenje na .... seji dne .... sprejela naslednji sklep:

»Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Statutu Zbornice izvršiteljev Slovenije, ki ga je sprejela 
skupščina Zbornice izvršiteljev Slovenije dne 19. 12. 2019.«

                                mag. Janja Garvas Hočevar
                                 v.d. GENERALNE SEKRETARKE

Sklep prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
- Ministrstvo za pravosodje
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje
Zlatko Ratej, državni sekretar
Miha Verčko, generalni direktor Direktorata za civilno pravo
Mija Cankar, sekretarka
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2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
-
3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: 

DA

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: /
/
4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
/
5. Kratek povzetek gradiva
Zbornica izvršiteljev Slovenije je Ministrstvu za pravosodje 4. 1. 2021 posredovala dopis, s katerim 
ga je obvestila, da je skupščina ZIS na zasedanju 19. decembra 2019 soglasno sprejela predlog 
novega Statuta ZIS in prosila za objavo statuta v Uradnem listu. 

V skladu z določbo četrtega odstavka 296. člena ZIZ Statut Zbornice izvršiteljev sprejema skupščina 
zbornice, v skladu s petim odstavkom pa k Statutu daje soglasje Vlada Republike Slovenije.

Večina predlaganih sprememb Statuta Zbornice izvršiteljev je prilagoditev posameznih določb 
Statuta, ki upoštevajo zmanjšanje števila izvršiteljev iz 49 na 35 (členi 10., 11., 12., 18., 20. in 23.). 
Pri spremembah nekaterih členov gre za manjše vsebinske popravke (členi 4., 11., 12., 20., 21., 23. 
in črtanje dosedanjega 28. člena), v nekaterih členih pa so narejeni popravki nomotehnične narave 
(člena 3. in 19.). 

Upoštevaje dejstvo, da gre za predpis, ki ga sprejme skupščina Zbornice izvršiteljev Slovenije in da 
so razlogi za spremembe Statuta utemeljeni, po mnenju predlagatelja ni razlogov, da vlada ne bi 
dala soglasja k predlaganemu Statutu, zato predlaga, da vlada poda svoje soglasje k novemu 
Statutu. 

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40.000 
EUR v tekočem in naslednjih treh letih

NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s 
pravnim redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja 

podjetja ter konkurenčnost podjetij
NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene
vidike

NE

e) na socialno področje            NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja,

- na razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije 
programskega proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR
/
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto 

(t)
t+1 t+2 t+3

Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (-) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (-) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (-) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (-) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (-) 
obveznosti za druga 
javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 
proračunskega
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta

Šifra PP 
/Naziv PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1

SKUPAJ:
II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta

Šifra PP 
/Naziv PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1 

SKUPAJ:
II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t+1

SKUPAJ:
/OBRAZLOŽITEV:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V povezavi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
- prihodkov državnega proračuna in/ali občinskih proračunov
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih/projektih sprejetih proračunov
- obveznosti za druga javno finančna sredstva (ostali viri), ki niso načrtovani na 

ukrepih/projektih sprejetih proračunov

II. Finančne posledice, ki so načrtovane za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
- II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navede se proračunski uporabnik, ki financira projekt oz. ukrep; projekt oziroma ukrep, skozi 
katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b.). V primeru uvrstitve novega projekta oziroma ukrepa v Načrt razvojnih 
programov se navede:
- proračunskega uporabnika, ki bo financiral nov projekt oziroma ukrep;
- projekt oziroma ukrep, skozi katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter 
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, ki bodo financirale nov projekt oziroma 
ukrep je potrebno izpolniti tudi točko II.b., saj je za nov projekt oziroma ukrep možno zagotoviti 
pravice porabe le s prerazporeditvijo iz proračunskih postavk, ki financirajo že sprejete oz. 
veljavne projekte in ukrepe.
- II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Navede se proračunskega uporabnika, sprejete (veljavne) ukrepe oziroma projekte, ki jih 
proračunski uporabnik izvaja ter proračunske postavke pripadajoče navedenemu proračunskemu 
uporabniku in so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov, in iz katerih se bodo s 
prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti na obstoječih projektih oziroma 
ukrepih in/ali novih projektih oziroma ukrepih navedenimi v točki II.a.
- II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov 

proračuna:
V kolikor se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili na načine določene v točkah 
II.a. in II.b. je možno povečanje odhodkov in izdatkov proračuna na podlagi določil zakona, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. iz naslova priliva namenskih sredstev EU). 
Ukrepanje v primeru zmanjšanja prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki 
ureja javne finance in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna./

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR
Gradivo nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE
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Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                         

   mag. Lilijana KOZLOVIČ
                         ministrica



6

Številka:
Datum: 

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo,  109/08, 55/09 – odločba Ustavnega sodišča RS, 38/2010 
– ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in na podlagi petega odstavka 296. 
člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 
53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M in 
23/20 – SPZ-B) je Vlada Republike Slovenje na .... seji dne .... sprejela naslednji 

S K L E P 

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Statutu Zbornice izvršiteljev Slovenije, ki ga je 
sprejela skupščina Zbornice izvršiteljev Slovenije dne 19. 12. 2019.

                                
                                            mag. Janja Garvas Hočevar

                                                                       v.d. GENERALNE SEKRETARKE

Sklep prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
- Ministrstvo za pravosodje
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
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Na podlagi četrtega odstavka 296. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 
3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 
17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 –
odl. US, 66/19 – ZDavP-2M in 23/20 – SPZ-B) je skupščina Zbornice izvršiteljev Slovenije dne 
19. 12. 2019 sprejela 

STATUT 
ZBORNICE IZVRŠITELJEV SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Zbornica izvršiteljev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) je poklicna organizacija 
izvršiteljev, ki opravlja z zakonom in s tem statutom določene naloge ter skrbi za ugled 
izvršiteljev in za poklicne in socialne interese svojih članov.

2. člen

Člani zbornice so izvršitelji, ki jih v skladu z zakonom o izvršbi in zavarovanju imenuje minister, 
pristojen za pravosodje.

3. člen

Zbornica je pravna oseba. 

Zbornico zastopa njen predsednik. 

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika, zbornico zastopa podpredsednik zbornice.

4. člen

Sedež zbornice je v Ljubljani.

Pečat zbornice je okrogel z napisom: »Zbornica izvršiteljev Slovenije«. 

Na sredini pečata je grb Republike Slovenije.

5. člen

Zbornica sodeluje z zbornicami izvršiteljev drugih držav in se povezuje v mednarodne 
organizacije izvršiteljev.

II. NALOGE ZBORNICE
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6. člen

Zbornica skrbi za ugled, verodostojnost, izobraževanje izvršiteljev in razvoj instituta izvršitelja
ter zastopa interese izvršiteljev, namestnikov in pomočnikov izvršiteljev, opravlja neposredni 
nadzor nad poslovanjem izvršitelja oziroma začasnega namestnika in opravlja druge naloge, 
določene z zakonom, statutom in drugimi akti zbornice.

III. ORGANI ZBORNICE

7. člen

Organi zbornice so: 
1. skupščina; 
2. predsednik; 
3. izvršni odbor; 
4. nadzorni odbor;
5. disciplinska komisija;
6. častno razsodišče.

Skupščina

8. člen

Skupščino sestavljajo vsi člani zbornice. 

Skupščina: 
1. sprejema statut ter njegove spremembe in dopolnitve; 
2. sprejema pravila obnašanja izvršiteljev; 
3. sprejema poslovnik o svojem delu; 
4. daje ministru, pristojnemu za pravosodje, mnenje k izvršiteljski tarifi in merilom za 

ugotavljanje učinkovitosti dela izvršiteljev; 
5. sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun zbornice; 
6. voli in razrešuje predsednika in podpredsednika zbornice, člane izvršilnega odbora, 

člane nadzornega odbora, člana disciplinske komisije in člana častnega razsodišča 
izmed izvršiteljev; 

7. imenuje in razrešuje člane komisij in odborov, ki jih ustanovi kot svoja delovna telesa; 
8. odloča o višini vpisnine, članarine in drugih prispevkov zbornice; 
9. obravnava poročilo o delu izvršnega in nadzornega odbora; 
10. zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper izvršitelja; 
11. sprejema pravilnik o finančnem poslovanju zbornice in njenih organov; 
12. odloča o vstopu zbornice v mednarodne organizacije izvršiteljev; 
13. opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom in drugimi akti zbornice; 
14. sprejema druge splošne akte zbornice; 
15. sprejema letni program izobraževanja izvršiteljev; 
16. daje mnenje k imenovanju kandidatov za izvršitelje in namestnike izvršiteljev.

9. člen

Zasedanje skupščine je najmanj enkrat letno. Skupščino skliče predsednik zbornice.



9

Izvršni odbor zbornice ali predsednik zbornice lahko skliče skupščino po potrebi, mora pa jo 
sklicati, če to zahteva najmanj 20 izvršiteljev. V tem primeru izvršni odbor skliče skupščino 
najkasneje v 30 dneh po prejemu pisne zahteve za sklic skupščine. 

Skupščina sprejema svoje odločitve z večino glasov navzočih članov. 

Sklic skupščine s predlogom dnevnega reda mora biti poslan članom skupščine najmanj osem
dni pred dnem, določenim za začetek dela skupščine. Sklicu mora biti priloženo gradivo za delo 
skupščine. 

Glasovanje na skupščini je javno, če ni s tem statutom ali poslovnikom o delu skupščine 
drugače določeno. 

Skupščina uredi svoje poslovanje s poslovnikom.

10. člen

Delo skupščine vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli skupščina na predlog predsednika 
zbornice. 

Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik, član in zapisnikar. 

Do izvolitve delovnega predsedstva vodi delo skupščine predsednik zbornice.

11. člen

Skupščina s tajnim glasovanjem voli in razrešuje predsednika in podpredsednika zbornice, 
člane izvršnega odbora, predsednika nadzornega odbora, člana disciplinske komisije pri 
zbornici in predsednika častnega razsodišča.

12. člen

Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija, ki jo imenuje skupščina na predlog 
delovnega predsedstva. Kandidate predlagajo prisotni člani. Na podlagi danih predlogov 
kandidacijska komisija sestavi listo kandidatov. 

Volitve vodi volilna komisija, ki jo imenuje skupščina na predlog delovnega predsedstva. 

Kandidacijska in volilna komisija sta sestavljeni iz predsednika in člana.

13. člen

Glasuje se z glasovnicami ali z dvigom rok. 

Na skupščini se pri izvolitvi organov zbornice glasuje z glasovnicami, tako da se na glasovnici 
obkroži zaporedna številka pred imenom in priimkom kandidata, za katerega se želi glasovati. 

O ostalih zadevah se na skupščini glasuje javno z dvigom rok, če skupščina ne odloči, da se 
glasuje tajno z glasovnicami. 
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Glasuje se lahko za največ toliko kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti. Izvoljeni so kandidati, ki 
so dobili največje število glasov. Če je več kandidatov, ki pridejo v poštev za izvolitev, dobilo 
enako število glasov, se glasovanje med temi kandidati ponovi. 

Glasovnica ni veljavna, če ni izpolnjena, če je glasovalec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
treba izvoliti, ali če se iz nje ne da razbrati volje glasovalca.

Predsednik

14. člen

Predsednik zbornice je sočasno tudi predsednik izvršnega odbora zbornice, podpredsednik pa 
je njegov član.

15. člen

Predsednik zbornice opravlja naslednje naloge: 
1. zastopa in predstavlja zbornico; 
2. izvršuje sklepe skupščine in izvršnega odbora; 
3. skrbi za pravilno delovanje zbornice; 
4. skrbi za ugled zbornice; 
5. določa začasnega namestnika izvršitelja; 
6. sklepa pogodbe in druge pravne posle zbornice po predhodni odobritvi izvršnega 

odbora, samostojno pa do zneska, ki ga s sklepom določi izvršni odbor; 
7. opravlja vse druge naloge, ki jih določa zakon o izvršbi in zavarovanju, akti zbornice in 

drugi podzakonski akti in predpisi.

16. člen

Če je predsednik zbornice odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik zbornice, v 
njegovi odsotnosti pa član izvršnega odbora, ki ga določi predsednik zbornice.

17. člen

Predsednika in podpredsednika zbornice izvoli skupščina izmed svojih članov za štiri leta in ne 
moreta biti izvoljena več kot dvakrat.

Izvršni odbor Zbornice izvršiteljev Slovenije 

18. člen

Izvršni odbor Zbornice izvršiteljev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IO ZIS) ima skupaj s 
predsednikom in podpredsednikom zbornice sedem članov. 

Člane IO ZIS voli skupščina zbornice izmed članov tako, da izvoli po enega člana s področja 
vsakega višjega sodišča, s področja Višjega sodišča v Ljubljani pa dva. 
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Mandat člana IO ZIS je štiri leta. Član zbornice se voli v IO ZIS brez omejitve mandatov.

19. člen

IO ZIS opravlja naslednje naloge: 
1. pripravlja in sklicuje zasedanje skupščine; 
2. določa predlog statuta, izvršiteljske tarife in drugih splošnih aktov zbornice; 
3. daje skupščini zbornice predloge o uvedbi disciplinskega postopka zoper izvršitelja; 
4. izmed svojih članov imenuje komisijo za izobraževanje; 
5. sprejema poslovnik o svojem delu, ki ga potrdi skupščina; 
6. izvršuje skupščinske sklepe; 
7. vodi imenik izvršiteljev;
8. določa predlog o višini vpisnine in članarine ter drugih prispevkov zbornice; 
9. določa predlog finančnega načrta in predlog zaključnega računa zbornice; 
10. na predlog koordinatorja izobraževalnih dejavnosti sprejema programe strokovnega 

izobraževanja izvršiteljev; 
11. obravnava problematiko poslovanja izvršiteljev in druga vprašanja, ki se nanašajo na 

organizacijo in položaj izvršiteljev; 
12. imenuje in razrešuje člane komisij, ki jih ustanovi kot svoja delovna telesa; 
13. ministru, pristojnemu za pravosodje, predlaga spremembe vrednosti točke tarife in 

sprejema obvezna navodila za uporabo izvršiteljske tarife; 
14. obravnava pritožbe v zvezi z delom izvršiteljev; 
15. odloča o sklenitvi delovnih razmerij in pogodbenih razmerjih z delavci strokovne službe 

zbornice; 
16. odloča o sklenitvi drugih pogodb; 
17. določi izmed svojih članov komisijo, ki opravi neposredni nadzor nad poslovanjem 

izvršitelja in začasnega namestnika izvršitelja; 
18. predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper izvršitelja in namestnika izvršitelja; 
19. opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi akti zbornice.

20. člen

Seje IO ZIS vodi in sklicuje predsednik zbornice po potrebi, najmanj pa enkrat na tri mesece. 

Seja je sklepčna, če so na seji prisotni najmanj štirje člani IO ZIS. 

IO ZIS sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. 

Predsednik zbornice je dolžan sklicati sejo IO ZIS na zahtevo najmanj treh članov ali na zahtevo
predsednika nadzornega odbora.

Nadzorni odbor Zbornice izvršiteljev Slovenije 

21. člen

Nadzorni odbor Zbornice izvršiteljev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: NO ZIS) ima predsednika 
in člana. Predsednika izvoli skupščina zbornice za štiri leta in je lahko izvoljen največ dvakrat 
zaporedoma. 
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Člana NO ZIS imenuje predsednik NO ZIS v posamični zadevi, ki jo obravnava. Izbira člana NO 
ZIS je prepuščena predsedniku NO ZIS. Člana predsednik NO ZIS imenuje po posamičnih 
primerih. Njegov mandat ni stalen. 

Predsednik NO ZIS mora o izbiri člana obvestiti IO ZIS, ki o predlogu odloči z večino glasov. V 
kolikor predlog ni potrjen, lahko predsednik NO ZIS predlaga istega ali drugega kandidata. IO 
ZIS lahko predlagane kandidate zavrne le dvakrat. Tretjič o ustreznosti kandidata odloča 
skupščina ZIS, ki odloči z dopisnim glasovanjem. Za izvolitev potrebuje predlagani kandidat 
večino glasov članov ZIS. V primeru, da ni potrjen, se IO ZIS na prvi stopnji predlaga nov 
kandidat za člana NO ZIS.

Predsednik NO ZIS se lahko udeležuje sestankov IO ZIS, nima pa pravice glasovanja. O 
sestankih se ga obvešča enako, kot člane IO ZIS.

22. člen

NO ZIS nadzoruje finančno poslovanje zbornice. 

NO ZIS najmanj enkrat letno pregleda finančno poslovanje in premoženjsko stanje zbornice in o 
tem poroča IO ZIS in skupščini. 

NO ZIS pregleda zaključni račun in o pregledu sestavi pisno poročilo za skupščino.

Častno razsodišče Zbornice izvršiteljev Slovenije 

23. člen

Častno razsodišče Zbornice izvršiteljev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Častno razsodišče 
ZIS) ima predsednika in člana, katera voli skupščina zbornice na predlog članov zbornice za 
štiri leta. Častno sodišče podaja mnenja in izreka opomine.

Predsednik Častnega razsodišča ZIS se lahko udeležuje sestankov IO ZIS, nima pa pravice 
glasovanja. O sestankih se ga obvešča enako kot člane IO ZIS.

24. člen

Častno razsodišče ZIS je organ, ki presoja v zadevah disciplinskih kršitev in v medsebojnih 
sporih med člani zbornice in med člani in organi zbornice, vse na temelju obrazloženega 
predloga, ki ga lahko poda član ali organ zbornice.

25. člen

Predsednik zbornice, podpredsednik ter člani drugih organov zbornice so za svoje delo 
upravičeni do povračila potnih in drugih stroškov v zvezi z opravljanjem nalog, ter do nagrade, ki 
jo določi skupščina zbornice na predlog IO ZIS.
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IV. DISCIPLINSKE KRŠITVE

26. člen

Dejanja, ki pomenijo kršitev ugleda izvršiteljev so, če izvršitelj: 
1. sklepa pogodbe z upniki, 
2. se pri opravljanju izvršiteljskih dejanj neprimerno obnaša, 
3. ne spoštuje v zadostni meri dostojanstva dolžnika ali upnika, 
4. z dolžnikovim premoženjem ne ravna kot dober gospodar,
5. ni primerno oblečen in urejen, 
6. ne varuje zaupnih podatkov, 
7. ne zagotavlja dela v urejenih prostorih, 
8. javno ocenjuje delo drugih izvršiteljev, 
9. se izmika odgovornostim, ki mu jih zaupajo organi zbornice, 
10. na katerikoli način s svojimi dejanji ali njih opustitvijo ruši ugled zbornice in izvršiteljstva.

V. SREDSTVA ZA DELO IN FINANČNO POSLOVANJE ZBORNICE

27. člen

Prihodki zbornice so: 
1. vpisnine, članarine in drugi prispevki izvršiteljev; 
2. darila in volila; 
3. obresti in drugi prihodki.

VI. KONČNA DOLOČBA

28. člen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Zbornice izvršiteljev Slovenije (Uradni list 
RS, št. 89/03).

29. člen

Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana, dne 
EVA 2021-2030-0019                                                  

                                                                                     Predsednik Zbornice izvršiteljev Slovenije
Zoran Kuret Marolt

Vlada Republike Slovenije je k temu sklepu podala soglasje s sklepom št..... z dne.....
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Obrazložitev

Zbornica izvršiteljev Slovenije je Ministrstvu za pravosodje 4. 1. 2021 posredovala dopis, s 
katerim ga je obvestila, da je skupščina Zbornice izvršiteljev na zasedanju 19. decembra 2019 
soglasno sprejela predlog novega Statuta ZIS in prosila za objavo Statuta v Uradnem listu. 

V skladu z določbo četrtega odstavka 296. člena ZIZ Statut Zbornice izvršiteljev sprejema 
skupščina zbornice, v skladu s petim odstavkom pa k Statutu daje soglasje Vlada Republike 
Slovenije.

Z novim Statutom Zbornice izvršiteljev Slovenije se glede na besedilo starega Statuta, 
spreminjajo naslednje določbe: 

- v tretjem odstavku 3. člena je bil narejen redakcijski popravek določbe;
- v drugem odstavku 4. člena je bila v imenu Zbornice izvršiteljev Slovenije Ljubljana v 

pečatu zbornice, izbrisana beseda »Ljubljana«;
- v 10. členu je bilo v drugem odstavku članstvo delovnega predsedstva zmanjšano z 

dveh članov na enega;
- v 11. členu sta bile med osebe, ki jih voli skupščina, zraven predsednika in 

podpredsednika zbornice, dodana še predsednik nadzornega odbora in predsednik
častnega razsodišča, narejen pa je bil tudi redakcijski popravek določbe; 

- v 12. členu je bil v prvem odstavku brisan zadnji stavek, v tretjem odstavku pa je bilo 
zmanjšano članstvo volilne in kandidacijske komisije z dveh članov na enega člana;

- narejeni so bili redakcijski popravki 18., 19. in 20. člena Statuta;
- v 18. členu je bilo zmanjšano članstvo IO z 11 na sedem članov, po območjih višjih 

sodiščih pa z dveh članov na enega, razen za območje Višjega sodišča v Ljubljani, kjer 
je bilo članstvo zmanjšano s treh na dva;

- v 20. členu je bilo znižano število članov IO, potrebnih za sklepčnost seje s pet na štiri, 
kot sklicatelj seje IO pa je bil namesto »nadzorni odbor« določen »predsednik 
nadzornega odbora«;

- v 21. členu je bil narejen redakcijski popravek; članstvo nadzornega odbora je bilo 
znižano z dveh članov na enega; dodani so bili novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki 
opredeljujejo imenovanje člana NO v posamični zadevi (drugi in tretji odstavek); ter daje 
predsedniku NO pristojnost za udeležbo na sestankih IO ZIS (četrti odstavek);

- v 22. členu je bil narejen redakcijski popravek določbe;
- v 23. členu je bil v prvem odstavku narejen redakcijski popravek določbe in zmanjšano 

članstvo častnega razsodišča z dveh članov na enega, dodan pa je bil tudi drugi 
odstavek, ki daje predsedniku častnega razsodišča pristojnost za udeležbo na 
sestankih IO ZIS; 

- v 24. in 25. členu sta narejena redakcijska popravka določb;
- črtan je bil 28. člen Statuta, ki je določal, da finančno poslovanje zbornice ureja pravilnik 

o finančnem poslovanju, ki ga sprejme skupščina zbornice. 

Večina sprememb v novem Statutu Zbornice izvršiteljev predstavlja prilagoditev posameznih 
določb Statuta tako, da te upoštevajo zmanjšanje števila izvršiteljev z 49 na 35 (členi 10., 11., 
12., 18., 20. in 23.). Pri spremembah nekaterih členov gre za manjše vsebinske popravke (členi 
4., 11., 12., 20., 21., 23. in črtanje dosedanjega 28. člena), v nekaterih členih pa so popravki 
nomotehnične narave (člena 3. in 19.). 
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Upoštevaje dejstvo, da gre pri novem Statutu Zbornice izvršiteljev Slovenije večinoma za 
popravke zaradi zmanjšanja števila aktivnih izvršiteljev in za popravke redakcijske narave, in 
upoštevaje pravno ureditev, v skladu s katero Statut Zbornice izvršiteljev Slovenije sprejme 
skupščina Zbornice izvršiteljev Slovenije, kar je bilo tudi storjeno na sklicu Skupščine Zbornice 
dne 19. 12. 2019, po mnenju predlagatelja ni razlogov, da vlada ne bi dala soglasja k novemu
Statutu. Ministrstvo za pravosodje zato predlaga, da Vlada RS poda svoje soglasje k Statutu 
Zbornice izvršiteljev Slovenije, ki ga je sprejela skupščina Zbornice izvršiteljev Slovenije dne 
19. 12. 2019.
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