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Na podlagi 4. odstavka 571. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, 
Ur. list RS, št. 42/06, 60/06 in 10/08) ter 15. člena Pogodbe o ustanovitvi 
gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije, je skupščina 
Gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije na 4. redni 
seji dne 25.04. 2008 sprejela (čistopis) 
 
 
 
 

S T A T U T 
gospodarskega interesnega združenja distribucije 

električne energije 
 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 
Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije (v nadaljevanju 
kratko: združenje) so 08.03.1996 z notarskim zapisom pogodbe ustanovila javna 
podjetja za distribucijo električne energije: 
 
Elektro Celje p.o., Elektro Gorenjska p.o., Elektro Ljubljana p.o., Elektro Maribor 
p.o. in Elektro Primorska p.o. 
 
Ustanovitelji so se po sklenitvi pogodbe statusno preoblikovali v delniške družbe, 
zato se firme ustanoviteljev po sklepih o registraciji glasijo, kot sledi: 
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje, 
Vrunčeva 2a, 
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Kranj, 
Ulica Mirka Vadnova 3a, 
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ljubljana, 
Slovenska 58, 
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Maribor, 
Vetrinjska 2, 
ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Nova 
Gorica, Erjavčeva 22. 
 

2. člen 
 
S tem statutom ustanovitelji podrobneje urejajo: 
 ime, sedež in organe združenja, 
 cilje združenja, 
 vodenje poslovanja združenja, 
 dejavnosti združenja, 
 pristojnosti organov združenja in njihovo odgovornost, 
 notranjo organiziranost združenja, 
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 financiranje dejavnosti združenja, 
 stimulacije za izvajalce projektov združenja, 
 akte združenja, 
 reševanje sporov. 
 
 
II. FIRMA, SEDEŽ IN ORGANI ZDRUŽENJA 
 

3. člen 
 
Ime združenja je: 
Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije. 
 
Skrajšano ime: 
GIZ distribucije električne energije. 
 
Sedež združenja: 
Ljubljana, Slovenska 58. 
 

4. člen 
 
Štampiljka združenja je pravokotne oblike z besedilom: 
GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE, Ljubljana, Slovenska 58. 
 

5. člen 
 
Znak združenja je v obliki dvojnega trapeza. Na zgornjem delu znaka je tekst GIZ 
gospodarsko interesno združenje, pod tekstom je zrcalna podoba zgornjega 
trapeza in tekst: distribucija električne energije. 
 
V poslovanju navzven združenje uporablja znak in štampiljko združenja. 
 
 
III. CILJI ZDRUŽENJA 
 

6. člen 
 
Cilji združenja so: 

• olajšati, koordinirati in pospeševati dejavnost družb ter izboljšati 
 rezultate teh dejavnosti brez ustvarjanja dobička združenja, 
• koordinacija nalog na področju tržnih in drugih energetskih dejavnosti z 

 upoštevanjem, da s tem delovanjem ne sme biti kršeno pravilo 
 medsebojne konkurence, 
• olajšati in koordinirati ostale skupne dejavnosti oziroma interese z 

 upoštevanjem, da s tem delovanjem ne sme biti kršeno pravilo 
 medsebojne konkurence, 
• oblikovanje stališč v zvezi s predpisi (sodelovanje pri pripravi predpisov), 

 ki urejajo področje elektroenergetike, 
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• izmenjava mnenj, medsebojno informiranje in sodelovanje članov o 
energetski problematiki.  

 
Ustanovitelji v združenju uresničujejo skupne interese predvsem na naslednjih 
področjih: 

• standardizacije in tipizacije na vseh področjih delovanja, 
• razvojnih projektov za uvajanje novih tehnologij v distribucijski 

elektroenergetski dejavnosti, 
• poenotenja tehničnih navodil, 
• informacijskega sistema, 
• varnosti in zdravja pri delu, 
• izobraževanja. 

 
in na drugih področjih v skladu z letnim programom dela, ki ga sprejme skupščina 
združenja oziroma se opredelijo s sklepi skupščine. 
 
 
IV. ZASTOPANJE ZDRUŽENJA 
 

7. člen 
 
Združenje zastopa poslovodja poslovodstva neomejeno. Za pravne posle nad 
41.730,00 EUR mora pred sklenitvijo pogodbe pridobiti pisno soglasje skupščine 
združenja. 
 
 
V. DEJAVNOST ZDRUŽENJA 
 

8. člen 
 
Dejavnosti združenja so: 
35.130 – Distribucija električne energije 
70.2 – Podjetniško in poslovno svetovanje 
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
71.12 – Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje  
71.129 – Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje  
71.200 – Tehnično preizkušanje in analiziranje  
73.200 – Raziskovanje trga in javnega mnenja  
82.990 – Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
85.5 – Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
94.120 – Dejavnost strokovnih združenj  
 
 
VI. PREMOŽENJE ZDRUŽENJA IN ODGOVORNOST ČLANOV 
 

9. člen 
 
Združenje se ustanovi brez osnovnega kapitala. 
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Združenje se financira s prispevki članov združenja. Višino letnega prispevka 
določi najkasneje do 31.12. tekočega leta za naslednje poslovno leto skupščina 
združenja. 
 
Prispevek se med letom lahko spreminja, če to narekuje spremenjeni program 
dela, o čemer odloča skupščina združenja. 
 

10. člen 
 
Člani subsidiarno odgovarjajo za obveznosti združenja z vsem svojim 
premoženjem v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
 
VII. ORGANI ZDRUŽENJA IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI 
 

a) Skupščina 
 

11. člen 
 
Najvišji organ združenja je skupščina. Skupščino združenja sestavljajo 
predstavniki uprav članic združenja. To so vsakokratni predsedniki uprav članic 
združenja. 
 
V odsotnosti člana združenja se skupščine lahko udeleži pooblaščeni predstavnik 
članice. 
 
Skupščina odloča o vseh vprašanjih, razen tistih, ki so prenesena na poslovodstvo 
s pogodbo o ustanovitvi gospodarsko interesnega združenja distribucije električne 
energije. 
 

12. člen 
 
Pristojnosti skupščine združenja so: 

• sprejema letni program dela in finančni načrt združenja, 
• sprejema statut združenja in njegove spremembe in dopolnitve, 
• sprejema poslovnik o delu skupščine in delovnih teles ter druge 

splošne akte združenja, 
• odloča o sprejemu novih članov združenja, 
• izvoli predsednika za mandatno dobo dveh let, 
• imenuje in razrešuje poslovodstvo združenja ter nadzira njegovo 

delo, 
• določa notranjo organizacijo združenja, 
• odloča o prenehanju združenja,  
• imenuje člana arbitraže v primeru spora iz 24. člena tega statuta, 
• imenuje revizorja, 
• imenuje projektno skupino s predsednikom in člani, 
• odloča o višini sejnin za člane skupščine, delovnih skupin, o višini 

nagrade projektnih skupin, o plačilu poslovodji združenja ter o plačilu 
delavcev, ki opravljajo dela za potrebe združenja , 
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• odloča o predlogih sklepov delovnih skupin združenja,  
• odloča o drugih zadevah za uresničevanje temeljnih ciljev združenja. 

 
13. člen 

 
Odločitve sprejema skupščina soglasno. Vsaka članica združenja ima en glas, ne 
glede na število članov uprav posameznih članic združenja. 
   

b) Poslovodstvo 
 

14. člen 
 
Združenje ima poslovodstvo. Delo poslovodstva vodi poslovodja. 
 
Poslovodstvo ima poslovodjo, ki svoje delo opravlja pogodbeno. Pogodbo o 
opravljanju poslovodstva s poslovodjo sklene predsednik skupščine. 
Poslovodja glede na potrebe dela poslovodstva s predhodnim soglasjem 
skupščine, določi sodelavce, ki bodo opravljali določena dela za združenje. 
 
Za poslovodjo združenja je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev, ki jih določa 
pogodba o ustanovitvi, izpolnjuje še z zakonom določene pogoje.  
 
Poslovodja je imenovan za obdobje, ki ni daljše od šestih (6) let, z možnostjo 
ponovnega imenovanja. 
 
Poslovodja opravlja delo na sedežu združenja. 
 

15. člen 
 
Pristojnosti poslovodstva so: 

• vodi poslovanje združenja, 
• organizira dejavnosti za izvajanje letnega programa dela združenja, 
• opravlja druga dela, potrebna za uresničitev ciljev združenja, 
• skupščini predlaga v sprejem splošne akte, 
• odgovarja za pravilno vodenje knjig, 
• opravlja druge zadeve. 

 
16. člen 

 
Poslovodstvo odgovarja združenju in tretjim osebam za kršitve predpisov, ki se 
nanašajo na združenje, za kršitve statuta ter za napake pri poslovanju. 
 
 
VIII. NOTRANJA ORGANIZIRANOST ZDRUŽENJA 
 

17. člen 
 
V združenju delujejo delovne skupine na naslednjih delovnih področjih: 

• delovna skupina za tehnične zadeve, 



 8 

• delovna skupina za odjemalce, 
• delovna skupina za ekonomiko in finance, 
• delovna skupina za pravne in splošne zadeve ter varnost in zdravje 

pri delu,  
• delovna skupina za informatiko in telekomunikacije. 

 
Delovne skupine sestavlja po en član iz vsake članice, na predlog predsednika 
delovne skupine pa poslovodja v delovno skupino lahko za posamezne zadeve 
vključi tudi zunanje sodelavce. 
 
Delovne skupine izvajajo delo po letnem programu dela, ki je sestavni del 
programa dela združenja za posamezno poslovno leto. Sklepi delovne skupine 
stopijo v veljavo potem, ko jih sprejme skupščina združenja. 
 
Vsaka članica sama nosi stroške sodelovanja svojega predstavnika v delu 
posamezne delovne skupine. 
 

18. člen 
 
Pristojnost posameznih delovnih skupin določa skupščina združenja na predlog 
poslovodstva ali posameznih članic združenja. 
 
Vsaka delovna skupina ima 5 (pet) članov. Delovno skupino koordinira koordinator 
delovne skupine. Delovna skupina ima predsednika, ki vodi delo delovne skupine. 
 
Vsaka članica združenja predlaga v posamezno delovno skupino po enega člana. 
 
Delovna skupina lahko predlaga skupščini imenovanje projektne skupine za 
izvedbo posameznega projekta, s tem, da predhodno opredeli v predlogu: 

• vsebino projekta, 
• rok dokončanja in  
• predvideno število ur, 
• oceno stroškov izvedbe projekta. 

 
Prav tako lahko skupščina združenja sama, na predlog posameznega člana 
združenja, ustanovi projektno skupino za izvedbo posameznega projekta. 
 
Koordinatorja delovne skupine imenuje skupščina združenja. Koordinator skrbi za 
povezanost skupščine in delovnega telesa združenja. Koordinator delovne skupine 
je član skupščine združenja. Koordinator projektne skupine je član delovne 
skupine, ki je projektno skupino predlagala, oziroma, če projektno skupino 
ustanovi sama skupščina združenja, član skupščine združenja. 

 
19. člen 

 
Vsak član skupščine oziroma koordinator delovne skupine ter poslovodstvo mora 
obvezno poročati na naslednji prvi seji skupščine oziroma delovne skupine o 
opravljenih nalogah, sestankih in podobnih dejavnostih, ki jih opravi v imenu 
združenja. 
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IX. PLAČILA ZA DELO V ZDRUŽENJU 
 

20. člen 
 
Člani skupščine in delovnih skupin imajo pravico do sejnine v višini, ki jo določi 
skupščina združenja. 
 
Člani projektne skupine imajo pravico do vsakokratnega plačila za opravljeno delo, 
katerega višino opredeli skupščina na podlagi zaključnega poročila projektne 
skupine, ki mora biti potrjeno tudi od pristojne delovne skupine. 
 
Poslovodja združenja ima pravico do plačila za opravljeno delo, ki izvira iz 
poslovodstva, v višini, ki jo določi in potrdi skupščina in se podrobneje uredi s 
pogodbo o izvajanju poslovodstva. 
 
Delavec, ki opravlja dela za potrebe združenja, ima pravico do plačila za 
opravljeno delo v višini, ki jo določi skupščina združenja. 
 
 
X. FINANČNO POSLOVANJE IN FINANCIRANJE ZDRUŽENJA 
 

21. člen 
 
Združenje vodi finančno poslovanje skladno z zakonodajo in finančnimi predpisi. 
 
Poslovanje združenja financirajo člani s prispevki, ki jih z letnim finančnim načrtom 
združenja določi skupščina združenja. Letni prispevek članice plačujejo v 
mesečnih obrokih, in sicer najkasneje do vsakega 10. delovnega dne v mesecu. 
Letni prispevek se lahko med letom spreminja le na podlagi sklepa skupščine 
združenja. Morebitni dobiček se razporedi, oziroma izguba pokrije po enakih 
deležih, ki so veljali za članice po finančnem načrtu za preteklo leto. 
Prispevek, ki ga plačujejo članice, je odvisen od dinamike nastajanja obveznosti iz 
poslovanja, z upoštevanjem določil 9. člena. 
 
O financiranju določenih posebnih skupnih poslov se članice dogovorijo s posebno 
pogodbo. 
 

22. člen 
 
Združenje ima transakcijski račun. Za zakonitost finančnega poslovanja 
odgovarjata poslovodja združenja in delavec, ki vodi računovodske posle 
združenja. 
Finančne dokumente združenja podpisujeta skupaj poslovodja združenja in 
delavec, ki izvaja računovodske posle združenja. Združenje mora imeti 
računovodske izkaze, ki jih veljavni predpisi določajo za mala podjetja. 
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XI. AKTI ZDRUŽENJA 
 

23. člen 
 
Združenje deluje skladno s pogodbo o ustanovitvi, tem statutom in poslovnikom 
združenja. 
 
 
XII. REŠEVANJE SPOROV 
 

24. člen 
 
Medsebojne spore bodo članice združenja reševale sporazumno. V primeru, da do 
sporazuma ne bo prišlo, bo spor reševala arbitraža, ki jo sestavljajo trije člani. Po 
enega člana imenuje vsaka stran, predsednika pa imenujeta skupno. Arbitraža 
sprejema odločitve z večino glasov. 
 
V postopku pred arbitražo in pritožbenem postopku zoper odločitev 
arbitraže veljajo določila Zakona o pravdnem postopku. 
 
 
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

25. člen 
 
Združenje preneha v naslednjih primerih: 

• zaradi uresničitve ali ugasnitve cilja združenja, 
• na podlagi sklepa članic združenja, 
• na podlagi sodne odločbe, 
• na podlagi drugih okoliščin, ki so navedene v pogodbi o ustanovitvi. 

 
 

26. člen 
 
Statut velja, ko ga sprejme skupščina družbe in podpiše predsednik skupščine. 
Z dnem veljavnosti tega statuta preneha veljati statut z dne 30.05.2007. 
 
 
Ljubljana, 25.04 2008 
 
 
              Predsednik skupščine GIZ: 
 
                             Stanislav Vojsk  
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