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Na podlagi določil 9., 10. in 11. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Ur.l. RS, št. 60/06, v
nadaljevanju ZGZ) je Ustanovna skupščina Energetske zbornice Slovenije na svoji ustanovni
seji dne 15. junija 2007 sprejela

STATUT
ENERGETSKE ZBORNICE SLOVENIJE
Vsebina statuta
1. člen
Statut določa:
1. temeljne določbe
2. ime, sedež in pečat Energetske zbornice;
3. dejavnosti Energetske zbornice Slovenje;
4. članstvo v Energetski zbornici Slovenije;
5. cilje in program dela zbornice ter izvajanje nalog;
6. sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije;
7. javnost dela;
8. organe upravljanja in delovna telesa zbornice, njihove pristojnosti in način dela;
9. volitve organov Energetske zbornice Slovenije;
10. organizacija strokovnega dela;
11. zastopanje Energetske zbornice Slovenije v pravnem prometu;
12. pravice in obveznosti članov zbornice;
13. pridobivanje finančnih sredstev za delo;
14. način in postopek prenehanja zbornice in prenos premoženja;
15. prehodne in končne določbe.

1. Temeljne določbe
2. člen
Ta statut ureja status in delovanje Energetske zbornice Slovenije.
Vsi izrazi v tem statutu, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženske in za moške.
3. člen
Energetska zbornica Slovenije, opredelitev
Energetska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: EZS) je samostojno, prostovoljno, interesno in
nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno in pretežno opravljajo
pridobitno energetske dejavnosti povezane z energijsko oskrbo in rabo za:
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•

•
•

uveljavljanje vpliva svojih članov v razmerju do države, sindikatov, organov in
institucij Evropske skupnosti in drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju
gospodarske politike in gospodarskega sistema,
izvajanje gospodarsko pospeševalnih storitev in
izvajanje javnih pooblastil, v skladu z zakonom.

Temeljni namen in cilji vseh dejavnosti EZS so prispevati k izboljševanju poslovne
učinkovitosti in konkurenčnosti članov na globalnem trgu, ter s tem tudi k rasti in
učinkovitosti slovenskega gospodarstva.
Pri nastopanju v socialnem dialogu ima EZS v skladu z zakonom in tem statutom tudi položaj
enega od združenj delodajalcev v RS.
Z namenom uresničevanja specifičnih interesov članov lahko Energetska zbornica Slovenije
sklepa pogodbe o sodelovanju z drugimi organizacijami.

2. Ime, pečat in sedež Energetske zbornice
4. člen
Ime EZS
Ime zbornice je: Energetska zbornica Slovenije.
Skrajšano ime zbornice se glasi: EZS.
Pri poslovanju s tujino se kot ime zbornice uporablja:
Energy Industry Chamber of Slovenia.
Skrajšano ime zbornice pri poslovanju s tujino je: EIC of Slovenia (EICS).
Sedež Energetske zbornice je v Ljubljani.
Poslovni naslov EZS je Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
5. člen
Pečat EZS
EZS ima pečat okrogle oblike z navedbo imena in sedeža. Skrbnik pečata je izvršilni direktor EZS.

3. Dejavnosti Energetske zbornice Slovenije
6. člen
Dejavnosti EZS se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščajo v naslednje:
Šifra SKD Naziv dejavnosti
1. DE/22.110 Izdajanje knjig
2. DE/22.120 Izdajanje časopisov
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3. DE/22.130
4. DE/22.150
5. K/70.200
6. K/71.330
7. K/72.300
8. K/72.400
9. K/73.201
10. K/74.110
11. K/74.120
12. K/74.130
13. K/74.140
14. K/74.400
15. K/74.851
16. K/74.852
17. K/74.860
18. K/74.871
19. K/74.873
20. L/75.130
21. M/80.220
22. M/80.422
23. O/91.110
24. O/91.120
25. O/92.511

Izdajanje revij in periodike
Drugo založništvo
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
Pravno svetovanje
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Podjetniško in poslovno svetovanje
Oglaševanje
Prevajanje
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Dejavnost klicnih centrov
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Druge poslovne dejavnosti
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost knjižnic

4. Članstvo in podporno članstvo v Energetski zbornici Slovenije
7. člen
Člani Energetske zbornice Slovenije so lahko fizične in pravne osebe, gospodarske družbe in
samostojni podjetniki posamezniki s sedežem oziroma prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
pretežno opravljajo energetske dejavnosti določene v Energetskem zakonu, uradno prečiščeno
besedilo ZE-UPB2 (UL RS št. 27/2007, 26.3.2007).
8. člen
Člani Energetske zbornice Slovenije so lahko tudi druge fizične in pravne osebe s sedežem
oziroma prebivališčem v Republiki Sloveniji, gospodarske družbe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki opravljajo dejavnosti povezane z energijsko oskrbo in rabo ter niso zajete v
10. členu tega statuta (svetovanje, inženiring, projektanti, dobavitelji tehnologij in opreme,
vzdrževalci, izvajalci gradbenih in instalacijskih del v energetiki).
9. člen
Člani Energetske zbornice Slovenije so lahko tudi vse fizične in pravne osebe, gospodarske
družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo druge gospodarske dejavnosti.
10. člen
Tuje pravne in fizične osebe se lahko včlanijo v Energetske zbornice Slovenije kot podporni
člani.
STATUT ENERGETSKE ZBORNICE SLOVENIJE; SPREJET 15. JUNIJA 2007
Stran 5 od 21

11. člen
Fizične in pravne osebe s področja znanosti, poklicna in strokovna društva in združenja ter
druge organizacije, ki delujejo na področju proizvodnje in distribucije energije in energentov
ter racionalne rabe energije se lahko včlanijo v Energetsko zbornico Slovenije kot podporni
člani.
12. člen
Člani Energetske zbornice Slovenije so:
o ustanovni člani, ki so se udeležili ustanovne skupščine EZS in
o člani, ki so se včlanili v EZS po določilih 15. člena tega statuta ter
o podporni člani.
13. člen
Novi član se v Energetsko zbornico Slovenije včlani s pisno pristopno izjavo kadarkoli v letu.
Članstvo novemu članu prične s prispetjem pristopne izjave na poslovni naslov EZS.
Novemu članu se določi plačilni razred za članarino na osnovi veljavnega modela članarine.
Članarino prične novi član plačevati z naslednjim mesecem po datumu včlanitve.
Za gospodarske družbe povezane v koncern, holding ali gospodarsko interesno združenje po
določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe in so kot posamezne gospodarske družbe člani
EZS, se lahko dodatno uredijo posebni pogoji članstva v EZS s pogodbo med EZS in skupino
takih gospodarskih družb. Posebne pogoje članstva povezanih družb sprejme upravni odbor
EZS. Vsako pogodbo o posebnih pogojih plačevanja članarine mora predhodno odobriti
upravni odbor, sklene pa jo izvršilni direktor EZS.
14. člen
O sprejemu podpornih članov odloča upravni odbor EZS. Podporni člani sklenejo z EZS
posebno pogodbo s katero se dogovori način sodelovanja, storitve in članarina.
15. člen
Član lahko izstopi iz Energetske zbornice z dnem 1. januarja v prihodnjem koledarskem letu,
če poda pisno izstopno izjavo do 1. oktobra tekočega leta.
16. člen
O vstopih ali izstopih članov ter o pristopu podpornih članov direktor zbornice redno poroča
na sejah upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije.

5. Cilji članstva, programske usmeritve ter izvajanje nalog
Energetske zbornice Slovenije
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17. člen
Cilji članstva v Energetski zbornici Slovenije
Člani delujejo v EZS zaradi:
• uveljavljanja skupnih interesov za doseganje ugodnih pogojev gospodarjenja pri
sprejemanju in uresničevanju gospodarskega sistema in ekonomske politike, ki
zagotavljajo napredek energetskih dejavnosti;
• uveljavljanje stališč za zaščito kapitala in ustvarjanje konkurenčnosti tudi z urejanjem
odnosov med delodajalci in delojemalci v socialno ekonomskem dialogu na ravni
energetskih dejavnosti;
• pospeševanja strokovnega dela v energetskih dejavnostih na področjih izobraževanja,
raziskav in razvoja;
• uveljavljanja lastnih interesov pri vključevanju države v mednarodne ekonomske
odnose;
• obvladovanje tehničnih predpisov in standardizacije;
• aktivnosti pri zagotavljanju povezav med člani zbornice ter sorodnimi organizacijami
v domovini in tujini, vključno s članstvom v mednarodnih panožnih organizacijah;
• drugih aktivnosti, ki jih opredelijo organi zbornice.
18. člen
Naloge in programske usmeritve za izpolnjevanje ciljev članstva
Z namenom izpolnjevanja ciljev članstva, Energetska zbornica Slovenije za svoje člane
opravlja dejavnosti in naloge zlasti na naslednjih področjih:
• zastopanje interesov članov pred državnimi organi in organi EU zlasti na področju
energetskih dejavnosti in pri oblikovanju področne zakonodaje;
• sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike;
• sektorski socialni dialog s sklepanjem kolektivnih pogodb dejavnosti in sodelovanje v
procesu usklajevanja skupnih interesov članov na nacionalni ravni;
• spremljanje stanja v stroki in predlaganje ukrepov za razvoj stroke ter poklicnega in
strokovnega izobraževanja;
• izvajanje nalog povezanih z izvajanjem javnih pooblastil, podeljenih EZS;
• zagotavljanje poslovnih informacij in nasvetov s področja delovanja ter podpora
članom pri navezovanju poslovnih stikov in povezav;
• organiziranje poslovno promocijskih dejavnosti kot so seminarji, konference in drugi
predstavitveni dogodki ter organiziranje poslovnih delegacij in sejemskih predstavitev;
• sodelovanje pri usmerjanju zunanjetrgovinske promocije na področjih svojega
delovanja;
• članstvo v mednarodnih poslovnih in delodajalskih združenjih na področju energijske
oskrbe;
• uresničevanje ostalih interesov članov.
Podrobneje se naloge opredelijo v poslovnem načrtu in letnih programih dela Energetske
zbornice Slovenije.
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19. člen
Izvajanje nalog in programskih usmeritev
Energetska zbornica Slovenije izvaja naloge in programske usmeritve z opravljanjem
produktov za člane na naslednjih področjih delovanja:
1. organiziranost Energetske zbornice Slovenije;
2. zastopanje interesov članstva - družb energetskih dejavnosti;
3. ekonomsko socialni dialog;
4. spodbujanje razvoja in konkurenčnosti energetskih dejavnosti;
5. informiranje in svetovanje - osnovne panožne informacije in nasveti;
6. zakonodaja in politike;
7. izobraževanje in usposabljanje;
8. organizacija dogodkov;
9. druge storitve.
20. člen
Skupščina Energetske zbornice Slovenije za tekoče leto sprejme program dela in finančni
načrt. Predloge vsebin za program dela posredujejo člani zbornice, oblikuje pa jih strokovna
služba zbornice ob upoštevanju ciljev, nalog in usmeritev ter področij delovanja skladno s
sprejetim poslovnim načrtom.
Program dela se dopolnjuje med letom po potrebah na osnovi sklepov skupščine in upravnega
odbora Energetske zbornice Slovenije.
21. člen
Naloge izvajajo člani, organi in strokovne službe Energetske zbornice Slovenije zlasti:
• s sprejemanjem odločitev, sklepov, priporočil in oblikovanjem mnenj in stališč na
sejah skupščine, upravnega odbora in delovnih teles zbornice;
• z dajanjem pobud za ureditev problemov pomembnih za dejavnost, še posebej pri
obravnavi strokovnih izhodišč za zakonodajne akte in druge predpise;
• z razvojem sodelovanja s strokovnimi, znanstvenimi in izobraževalnimi
organizacijami za dviganje strokovne uspešnosti članov zbornice;
• z organiziranjem strokovnih posvetov, predavanj ali sestankov za uresničevanje
strokovnih in drugih pogojev pomembnih za razvoj energetskih dejavnosti, poslovanja
in tržne uspešnosti;
• z drugimi aktivnostmi.

6. Sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije
22. člen
Energetska zbornica Slovenije sklene z Gospodarsko zbornico Slovenije pogodbo o prenosu
dejavnosti in izvajanju reprezentativnosti na temelju dvojnega članstva v skladu z 11. in 75.
členom statuta GZS. S to pogodbo prevzame EZS dejavnost Energetske zbornice, ki je kot
notranja enota GZS pokrivala področje EZS in je prenehala delovati.
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Na temelju pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena prevzame Energetska zbornica
Slovenije v uporabo tudi opredmetena in ne opredmetena osnovna sredstva GZS (poslovne
prostore, opremo, know - how in drugo informacijsko platformo GZS) sorazmerno kot jih je
uporabljala enota GZS od katere je EZS prevzela dejavnosti.
Energetska zbornica Slovenije s tem statutom izraža namero, da se bo na temelju odločitve
skupščine EZS včlanila v zvezo gospodarskih zbornic, če bo po spremembi ZGZ ustanovljena
na temelju pobude iz 75. člena statuta GZS.

7. Javnost dela
23. člen
Delo Energetske zbornice Slovenije je javno.
Javnost dela se zagotavlja zlasti z udeležbo novinarjev na sejah skupščine in upravnega
odbora, obveščanjem na novinarskih konferencah, z objavami v glasilih EZS in z
obveščanjem v drugih tiskanih in elektronskih medijih.
Zaradi razlogov varovanja poslovne tajnosti, pogajalskih izhodišč in drugih utemeljenih
razlogov lahko organi EZS seje zaprejo za javnost.
EZS redno obvešča člane o svojem delu preko tiskanih in elektronskih medijev ter publikacij.

8. Organi upravljanja in delovna telesa Energetske zbornice Slovenije,
njihove naloge ter pristojnosti
24. člen
Organi Energetske zbornice Slovenije so:
-

Skupščina,
Upravni odbor,
Predsednik,
Nadzorni odbor in
Izvršni direktor.
25. člen

Delo kolektivnih organov EZS
Organi Energetske zbornice Slovenije si pri odločanju prizadevajo za dosego soglasja tako, da
so odločitve čim bolj usklajene.
Organi iz prejšnjega odstavka morajo pri posredovanju svojih stališč seznaniti javnost tudi s
stališči manjšine, če ta tako zahteva.
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Poleg določil iz tega poglavja statuta o delovanju kolektivnih organov, skupščine, upravnega
odbora in nadzornega odbora EZS, vsebujejo poslovniki o delu posameznega organa
podrobnejša določila o njihovem načinu dela ter sklic sej. Poslovnik o svojem delu sprejema
posamezni organ EZS.
26. člen
Pogoji za imenovanje in odškodninska odgovornost
Za predsednika zbornice, člana upravnega in nadzornega odbora ter izvršnega direktorja je
lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba.
Za odškodninsko odgovornost predsednika zbornice, člana upravnega in nadzornega odbora
ter izvršnega direktorja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
o skrbnosti in odgovornosti članov organa vodenja in nadzora.
Če član upravnega ali nadzornega odbora med trajanjem funkcije preneha izpolnjevati
katerega od pogojev za imenovanje, določenih v prejšnjih dveh odstavkih, mora o tem
nemudoma obvestiti predsednika zbornice.
Vsi člani organov iz 23. člena tega statuta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno, razen
izvršilni direktor, ki funkcijo opravlja poklicno.
8.1. Skupščina Energetske zbornice Slovenije
27. člen
Sestava skupščine Energetske zbornice Slovenije
Skupščina je najvišji organ Energetske zbornice Slovenije.
Če je število članov Energetske zbornice Slovenije manjše od 150, sestavljajo Skupščino
predstavniki vseh članov.
Če je število članov Energetske zbornice Slovenije večje od 150, sestavljajo Skupščino
izvoljeni predstavniki članov. V tem primeru ima skupščina 150 predstavniških mest. Način
in sestavo Skupščine podrobneje določa pravilnik o volitvah organov Energetske zbornice
Slovenije.
Skupščina iztekajočega mandata ugotovi število mest za predstavnike članov glede na
strukturo malih, srednjih in velikih podjetij skladno s plačano članarino posamezne velikostne
skupine v zadnjem letu pred volitvami organov Energetske zbornice Slovenije.
28. člen
Volitve članov skupščine EZS
Predstavnike v skupščino izvolijo člani EZS v skladu s tem statutom in pravilnikom o
volitvah organov EZS.
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Mandat skupščine EZS traja štiri leta. Predstavniki članov v skupščini so lahko po preteku
mandata ponovno izvoljeni.
Mandati upravnega odbora EZS, nadzornega odbora EZS in predsednika EZS so vezani na
mandat skupščine EZS.
29. člen
Skupščina EZS ima naslednje pristojnosti:
•
•
•
•
•
•
•

sprejema statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve;
sprejema letni program dela in finančni načrt EZS ter poročila o njuni izvedbi;
odloča o višini članarine;
voli in razrešuje predsednika EZS, upravni odbor EZS in nadzorni odbor EZS;
sprejema poslovnik o svojem delu in pravilnik o volitvah organov EZS;
odloča o prenehanju in likvidaciji zbornice;
sprejema druge odločitve v skladu s statutom zbornice.
30. člen

Razrešitev predsednika EZS in članov nadzornega odbora EZS
Skupščina EZS lahko pred iztekom mandata razreši predsednika EZS in člane nadzornega
odbora EZS. Sklep o tem sprejme skupščina z večino glasov navzočih članov skupščine EZS.
Skupščina lahko razreši predsednika EZS iz naslednjih krivdnih ali ne krivdnih razlogov:
•
•
•
•
•
•

če krši predpise ali temeljne določbe aktov EZS in določil statuta EZS;
če ne izvaja sklepov skupščine ali upravnega odbora EZS;
če ne zagotavlja zakonitega in racionalnega gospodarjenja s sredstvi EZS na podlagi
ugotovitve nadzornega odbora EZS;
če mu upravni odbor ali skupščina izreče nezaupnico;
če iz objektivnih razlogov ni več zmožen opravljati funkcije predsednika EZS;
na njegovo željo.

Skupščina lahko razreši člane nadzornega odbora EZS iz naslednjih razlogov:
•
•
•
•
•

če ne izvajajo funkcije v skladu z akti EZS in pristojnih organov, katerih člani so,
če dalj časa brez utemeljenih razlogov ne sodelujejo v delu organov, katerih člani so,
če kršijo sklepe skupščine,
če iz objektivnih razlogov niso več zmožni opravljati funkcije člana nadzornega
odbora,
na njihovo željo.

Če so predsednik EZS ali člani nadzornega odbora razrešeni pred potekom mandata, se
izvedejo najpozneje v treh mesecih nadomestne volitve. Do izvolitve novega predsednika
nadzornega odbora opravlja funkcijo vršilca dolžnosti predsednika nadzornega odbora
podpredsednik upravnega odbora, ki ga določi skupščina EZS.
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31. člen
Sklic skupščine EZS
Skupščina se mora sestati najmanj enkrat letno. Skupščino sklicuje in vodi predsednik EZS.
Predsednik EZS mora v 30-ih dneh sklicati skupščino, če to zahtevajo upravni odbor ali 1/5
predstavnikov članov v skupščini. Če predsednik EZS v tem roku ne skliče skupščine, jo
lahko skliče tisti, ki je podal zahtevo za sklic.
32. člen
Sklepčnost skupščine EZS
Skupščina je sklepčna, če se je udeleži več kot polovica članov.
V primeru, da skupščina ni sklepčna, lahko po poteku pol ure od napovedanega uradnega
začetka skupščina kljub temu prične z delom. Šteje se, da je po poteku pol ure od uradno
napovedanega začetka skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 10 predstavnikov članov.
Skupščina odloča z 2/3 večino glasov navzočih članov o sprejemu in spremembah statuta
EZS. V drugih primerih skupščina odloča z večino navzočih predstavnikov članov razen v
primeru, če je za odločanje o posameznih vprašanjih v tem statutu drugače določeno.
Pri izvajanju pristojnosti skupščine ima vsak član skupščine en glas.
Člana, ki se seje skupščine ne more udeležiti, lahko s pisnim pooblastilom nadomešča njegov
namestnik.
8.2. Upravni odbor Energetske zbornice Slovenije
33. člen
Sestava upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije
Upravni odbor Energetske zbornice Slovenije je organ upravljanja. Ima liho število članov.
Šteje največ do 25 predstavnikov članov zbornice.
Člani upravnega odbora Energetske zbornice so izvoljeni za obdobje štirih let, njihov mandat
je vezan na mandat skupščine EZS, člani so lahko ponovno izvoljeni.
Predsednik EZS je po položaju član upravnega odbora EZS in mu predseduje.
Izvršilni direktor EZS je član upravnega odbora po položaju;
Vsak član upravnega odbora ima pri glasovanju en glas. Član upravnega odbora ne glasuje v
zadevah, ki se nanašajo nanj.
Volite članov Upravnega odbora zbornice se opravijo po določbah pravilnika o volitvah
organov EZS.
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34. člen
Upravni odbor EZS ima naslednje pristojnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obravnava in sprejema predloge gradiv in odločitev za seje skupščine EZS;
skupščini predlaga sprejetje programa dela in finančnega načrta;
izvaja program dela in finančni načrt ter druge sklepe skupščine zbornice ter o tem
poroča nadzornemu odboru;
obravnava, daje pobude in sprejema stališča za sprejem zakonov ter drugih predpisov
in aktov s področja gospodarskega sistema in ekonomske politike;
obravnava, daje pobude in sprejema stališča za sodelovanje EZS v ekonomskosocialnem dialogu in odločitve v sektorskem kolektivnem dogovarjanju;
sprejme pravilnike o organizaciji in postopku pred Častnim sodiščem pri EZS
na predlog predsednika imenuje in razrešuje podpredsednike upravnega odbora EZS;
na predlog predsednika imenuje in razrešuje izvršilnega direktorja EZS;
imenuje predstavnike zbornice v organe in telesa zunanjih organizacij;
določa nadomestilo za storitve EZS pri izvajanju javnih pooblastil v soglasju z Vlado
Republike Slovenije;
sprejme poslovnik o svojem delu, pravilnik o notranji organizaciji, pravilnik o
finančnem poslovanju EZS in druge splošne akte v skladu s tem statutom;
odloča o sodelovanju in povezovanju z drugimi zbornicami ter domačimi in
mednarodnimi organizacijami panožnega značaja;
odloča o spremembi poslovnega naslova;
obravnava predloge članov o delovanju zbornice;
opravlja druge naloge, ki jih določa statut.
35. člen

Sklic sej upravnega odbora EZS
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik Energetske zbornice Slovenije, v njegovi
odsotnosti pa podpredsednik upravnega odbora, ki ga določi predsednik.
Sejo upravnega odbora EZS mora predsednik sklicati tudi na zahtevo članov upravnega
odbora, ki imajo skupaj eno petino glasov.
36. člen
Sklepčnost in odločanje upravnega odbora EZS
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Član lahko za čas
svoje odsotnosti pisno pooblasti namestnika, praviloma iz družbe v kateri je zaposlen, za
sodelovanje na seji upravnega odbora.
Upravni odbor Energetske zbornice Slovenije odloča z večino glasov vseh svojih članov,
razen o predlogu sprememb statuta EZS, o imenovanju in razrešitvi podpredsednikov
upravnega odbora EZS ter o imenovanju in razrešitvi izvršilnega direktorja EZS, o čemer
odloča z dvotretjinsko večino vseh članov. Vsak član ima pri glasovanju en glas.
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O predlogu skupščini EZS za likvidacijo EZS upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino
vseh članov.
8.3. Predsednik Energetske zbornice Slovenije
37. člen
Predsednika EZS voli skupščina EZS v skladu s pravilnikom o volitvah organov EZS.
Predsednik opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
Mandat predsednika traja štiri leti in je vezan na mandat skupščine EZS. Po preteku mandata
je ista oseba lahko ponovno izvoljena za predsednika.
38. člen
Predsednik EZS:
•
•
•
•
•
•
•

zastopa in predstavlja EZS;
sklicuje in vodi seje skupščine EZS;
predseduje upravnemu odboru EZS ter mu predlaga v sprejem odločitve iz njegove
pristojnosti;
predlaga upravnemu odboru EZS imenovanje podpredsednikov upravnega odbora in
izvršilnega direktorja EZS;
uskladi in podpiše pogodbo o zaposlitvi z izvršilnim direktorjem zbornice;
v imenu zbornice podpisuje kolektivne pogodbe, ki jih sklepa zbornica;
opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, programom dela EZS in sklepi
skupščine in upravnega odbora EZS.

Podpredsedniki upravnega odbora EZS
39. člen
Energetska zbornica Slovenije ima največ dva podpredsednika upravnega odbora.
Upravni odbor EZS na predlog predsednika EZS imenuje enega ali dva podpredsednika izmed
svojih članov.
Podpredsednik upravnega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
8.4. Nadzorni odbor, število in sestava
40. člen
Sestava nadzornega odbora
Nadzorni odbor Energetske zbornice Slovenije ima 3 člane, ki jih izvoli skupščina EZS.
V nadzornem odboru ne morejo biti člani drugih organov zbornice, izvršilni direktor in drugi
delavci EZS.
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Predsednika izvoli nadzorni odbor izmed svojih članov.
41. člen
Pristojnosti nadzornega odbora
Nadzorni odbor Energetske zbornice Slovenije nadzoruje finančno poslovanje, zakonitost,
gospodarnost in pravilnost poslovanja zbornice in o svojem delu poroča skupščini EZS.
42. člen
Seje nadzornega odbora
Nadzorni odbor se mora sestati vsaj enkrat letno. Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi
predsednik nadzornega odbora.
Nadzorni odbor je sklepčen, če se seje udeleži večina članov, odloča pa z navadno večino
glasov navzočih članov.
8.5. Izvršilni direktor Energetske zbornice Slovenije
43. člen
Položaj in pristojnosti izvršilnega direktorja
Izvršilni direktor izvaja funkcijo generalnega tajnika v smislu določil zakona, ki ureja
gospodarske zbornice.
Izvršilnega direktorja imenuje Upravni odbor EZS na predlog predsednika EZS za mandatno
dobo 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Mandat mu predčasno preneha na podlagi
sklepa o prenehanju delovanja Energetske zbornice Slovenije ali z razrešitvijo.
Izvršilni direktor EZS ima naslednje pristojnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zastopa in predstavlja EZS v pravnem prometu z enakimi pooblastili kot predsednik EZS;
vodi in usklajuje izvajanje vseh dejavnosti EZS;
izvaja odločitve skupščine, upravnega odbora in predsednika zbornice na finančnih,
organizacijskih in kadrovskih področjih;
vodi postopke v zvezi z delovnimi razmerji in izvaja kadrovske odločitve organov
zbornice v skladu z delovno pravnimi predpisi in akti EZS;
sprejema splošne akte Energetske zbornice Slovenije s področja notranje organizacije in
sistemizacije delovnih mest, delovnih razmerij in računovodstva;
imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot;
skrbi za uresničevanje pravic in obvez delavcev iz delovnega razmerja v skladu z akti EZS;
ima položaj pooblaščene osebe, ki opravlja poslovodno funkcijo, glede urejanja delovnih
razmerij zaposlenih po ZDR;
vodi delo strokovne službe EZS.
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44. člen
Razrešitev direktorja zbornice
Direktor Energetske zbornice Slovenije je lahko razrešen iz naslednjih krivdnih ali ne
krivdnih razlogov:
•
•
•
•
•
•

če je kršil predpise ali temeljne določbe splošnih aktov EZS;
če ni izvajal sklepov upravnega odbora EZS;
če ni zagotavljal zakonitega in racionalnega gospodarjenja s sredstvi EZS;
če mu upravni odbor izreče nezaupnico;
če iz objektivnih razlogov ni več zmožen opravljati nalog direktorja EZS;
na svojo željo.

Pravice predčasno razrešenega direktorja se uredijo v njegovi pogodbi o zaposlitvi.
8.6. Stalna in začasna delovna telesa ter sekcije Energetske zbornice Slovenije
45. člen
Upravni odbor EZS lahko imenuje stalna delovna telesa iz vrst strokovnjakov iz
gospodarstva, znanosti in strokovne javnosti z namenom, da obravnavajo stanje na področju
razvoja in pogojev delovanja podjetij energetskih dejavnosti, ki jih pokrivajo in pripravljajo
mnenja in stališča za sprejem na upravnem odboru.
EZS ima stalna delovna telesa:
- za področje energetskih dejavnosti oskrbe z električno energijo;
- za področje energetske dejavnosti pridobivanja energetskih surovin;
- za področje energetskih dejavnosti oskrbe s plinastimi gorivi;
- za področje energetskih dejavnosti oskrbe s tekočimi gorivi
- za področje energetskih dejavnosti na področju komunalno energetiko;
- za področje poklicnega in poslovnega izobraževanja.
46. člen
Upravni odbor EZS lahko po potrebi oblikuje začasna delovna telesa zaradi reševanja
posameznih, časovno omejenih vprašanj.
Sekcije in sektorske skupine
47. člen
Zaradi uresničevanja posebnih interesov in uveljavljanja specifičnega programa dela se lahko
člani Energetske zbornice v skladu s temi pravili dodatno povezujejo v sekcije ali sektorske
skupine podjetij.
Na predlog skupine zainteresiranih članov daje upravni odbor soglasje k ustanovitvi sekcije
in/ali sektorske skupine. Sekcija in/ali sektorska skupina, se ustanovi s pogodbo o ustanovitvi
med Energetsko zbornico Slovenije in zainteresiranimi člani. S pogodbo se določi
medsebojne obveznosti in pravice obeh strani, nadalje višino, način zbiranja in uporabo
zbranih sredstev ter pokrivanje strokovnih in administrativnih stroškov EZS.
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S pogodbo o ustanovitvi sekcije in/ali sektorske skupine, se določijo tudi njeni organi, način
upravljanja in čas trajanja delovanja sekcije.
Sekcija in/ali sektorska skupina je sestavni del Energetske zbornice Slovenije.

9. Volitve organov Energetske zbornice Slovenije
48. člen
Razpis volitev in pravilnik o volitvah organov EZS
Volitve v organe Energetske zbornice Slovenije razpiše predsednik EZS. Razpis in izvedbo
volitev ureja pravilnik o volitvah organov EZS.
Predstavnike v organe EZS volijo vsi člani. Izvoljeni so kandidati, ki prejmejo največje
število glasov v skupini.
Način in izvedbo volitev članov organov EZS podrobneje ureja pravilnik o volitvah organov
EZS. Pravilnik o volitvah organov EZS sprejema skupščina EZS z dvotretjinsko večino
glasov navzočih članov skupščine.
49. člen
Smernice za pravno ureditev volitev
V pravilniku o izvedbi volitev organov EZS se upoštevajo naslednja temeljna pravila:
• aktivna in pasivna volilna pravica članov v vse organe EZS;
• podporni člani nimajo volilne pravice v organe Energetske zbornice Slovenije;
• vsak član ima lahko le po enega predstavnika v vsakem organu EZS;
• ob razpisu volitev se določi število mest predstavnikov članov v organih EZS glede na
strukturo po skupinah malih, srednjih in velikih podjetij po kriteriju sorazmernosti
vplačanih članarin posamezne velikostne skupine članov v koledarskem letu pred
izvedbo volitev organov EZS;
• pri volitvah ima vsak član en glas in dodatno število sorazmerno višini njegovih
prihodkov, sredstev in številu zaposlenih ter voli le v okviru svoje skupine;
• skupščina EZS izvoli predsednika izmed kandidatov, ki jih predlaga vsaj deset članov EZS;
• skupščina EZS izvoli člane nadzornega odbora izmed kandidatov, ki jih predlaga vsaj
deset članov skupščine.

10. Organizacija strokovnega dela
50. člen
Akt o notranji organizaciji
Za izvajanje dejavnosti EZS se strokovno delo organizira v skladu z aktom o notranji
organizaciji, ki ga sprejme upravni odbor EZS.
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51. člen
Strokovno službo EZS vodi izvršilni direktor in je odgovoren za njeno delo.
Strokovna služba zbornice izvaja naloge in vse ostale aktivnosti, ki so določene v statutu in
drugih internih aktih EZS in naloge izhajajoče iz sklepov upravnega odbora. Strokovna služba
pripravlja gradiva in predloge sklepov za seje organov EZS.

11. Zastopanje EZS v pravnem prometu
52. člen
Zastopniki
EZS v pravnem prometu zastopata predsednik EZS, ali izvršilni direktor EZS, v skladu s tem
statutom, pravilnikom o finančnem poslovanju in drugimi akti EZS.

12. Pravice in obveznosti članov Energetske zbornice Slovenije
53. člen
Pravice članov Energetske zbornice so zlasti:
-

aktivna in pasivna volilna pravica v organe Energetske zbornice Slovenije,
dajanje pobud in predlogov za sprejemanje, dopolnjevanje in spreminjanje zakonov in
drugih predpisov s področja gospodarstva, s katerimi se uveljavlja vpliv članov in
zagotavlja napredek energetskih dejavnosti in vsega gospodarstva,
posredovanje predlogov, pobud, mnenj in stališč organom Energetske zbornice
Slovenije z namenom urejanja vprašanj na področjih, ki zadevajo delovanje
energetskih dejavnosti in so pomembni za njih in ostalo gospodarstvo,
uveljavljanje stališč in predlogov preko Energetske zbornice Slovenije do državnih
organov v R Sloveniji in do organov Evropske Skupnosti,
uporaba storitev Energetske zbornice Slovenije ob poravnani članarini,
pravica do obveščenosti glede vseh pomembnih vprašanj iz delovanja Energetske
zbornice Slovenije,
sodelovanje v delu organov Energetske zbornice Slovenije ter delu strokovnih in
drugih delovnih teles za pripravo zborničnih stališč in predlogov,
prejemanje povratnih informacij iz izvajanja dejavnosti, kjer sodeluje kot član.

Podporni člani nimajo volilne pravice v organe Energetske zbornice Slovenije.
54. člen
Obveznosti članov Energetske zbornice Slovenije so zlasti:
-

spoštovanje statuta in drugih splošnih aktov EZS,
aktivno uresničevanje pravic preko organov in delovnih teles EZS,
aktivno vključevanje v pripravo strokovnih podlag in vključevanje v dejavnosti EZS,
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-

dajanje splošnih informacij za potrebe izvajanja dejavnosti in uresničevanja interesov
članov EZS,
spoštovanje sprejetih sklepov organov EZS,
spoštovanje dobrih poslovnih običajev in zborničnih kodeksov poslovne morale,
redno plačevanje članskega prispevka in drugih dogovorjenih prispevkov,
redno poročanje o spremembah podatkov o članu.
55. člen

Včlanitev in izstop iz članstva
Pravne ali fizične osebe se lahko včlanijo v EZS s pisno pristopno izjavo.
EZS vodi register svojih članov v skladu z ZGZ in aktom o notranji organizaciji.
Za članstvo v tekočem koledarskem letu član prispeva sorazmeren del letne članarine.
Član lahko izstopi iz EZS z dnem 1. januarja v prihodnjem koledarskem letu, če poda pisno
izstopno izjavo najkasneje do 1. oktobra tekočega leta.
V kolikor se član po izstopu spet včlani v EZS, ob vsakem ponovnem vstopu vplača posebno
pristopnino, ki jo določi upravni odbor EZS.
Podporni člani sklenejo z EZS posebno pogodbo, katero se dogovorijo način sodelovanja
storitve in članarina.
Članstvo v EZS preneha s prenehanjem gospodarske družbe oz. podjetnika posameznika ali z
izstopom.
Če je član v zamudi s plačilom zapadle članarine EZS več kot šest mesecev in sta mu bila v
tem času poslana dva pisna opomina, ga upravni odbor lahko izključi iz članstva in izbriše iz
registra članov.

13. Finančna sredstva za delo EZS
56. člen
Finančna sredstva za delo Energetske zbornice Slovenije se zagotavljajo iz:
•
•
•
•
•
•

članarine EZS;
posebna namenska sredstva, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi;
plačila za opravljene storitve;
sredstev iz državnega proračuna za izvajanje prenesenih javnih nalog;
donacij in daril;
drugih virov.
57. člen

Članarina Energetske zbornice Slovenije
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Model članarine s kriteriji za razvrstitev družb članic v plačilne razrede in višino članarine za
posamezne plačilne razrede sprejme skupščina EZS na podlagi programa dela in finančnega
načrta za obravnavano leto.
Članarina za posameznega člana Energetske zbornice Slovenije se praviloma določi na osnovi
razvrstitve v obračunski razred, z uporabo naslednjih kriterijev: prihodki, sredstva in število
zaposlenih. Član se razvrsti v obračunski razred ko sta prvič izpolnjena dva od treh kriterijev.
Člani Energetske zbornice Slovenije plačujejo članski prispevek v mesečnih zneskih.
58. člen
Uporaba članarine
S članarino za naloge Energetske zbornice Slovenije se financirajo:
• naloge zastopanja interesov članov v postopkih sprejemanja in izvajanja zakonov,
strategij in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike;
• naloge v sektorskem socialnem dialogu v obsegu iz letnega programa Energetske
zbornice;
• naloge, ki se izvajajo po letnem programu dela in finančnem načrtu EZS;
Druge storitve Energetska zbornica Slovenije posebej zaračunava.
59. člen
Pridobivanje dodatnih sredstev za posebej opredeljene naloge
Za opravljanje določenih dodatnih nalog za katere je zainteresiranih več članov EZS, to je za
posebej opredeljene naloge, ki se izvajajo v okviru Energetske zbornice Slovenije, se na
prostovoljni podlagi zbirajo dodatna sredstva. Višino, način zbiranja in uporabo zbranih
sredstev ter pokrivanje strokovnih in administrativnih stroškov EZS, se uredi s pogodbo med
EZS in zainteresiranimi člani.
60. člen
Dodatno zbrana sredstva za delovanje sekcij in sektorskih skupin
Za financiranje delovanja sekcije in/ali sektorske skupine, ki je ustanovljena zaradi
uresničevanja posebnih interesov posameznih članov in deluje v okviru EZS, se na
prostovoljni podlagi zbirajo dodatna sredstva, s katerimi sekcija in/ali sektorska skupina
avtonomno razpolaga v skladu z namenom zbiranja. Višino, način zbiranja in uporabo zbranih
sredstev ter pokrivanje strokovnih in administrativnih stroškov EZS, se uredi s pogodbo med
Energetsko zbornico Slovenije in zainteresiranimi člani sekcije in/ali sektorske skupine.
61. člen
Nadzor nad porabo članarine
Nadzor nad porabo članarine izvaja nadzorni odbor.
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62. člen
Računovodstvo in finančno poslovanje
Poslovno leto EZS je koledarsko leto.
EZS vodi računovodstvo po določbah zakona, ki ureja računovodstvo.

14. Način in postopek prenehanja zbornice in prenos premoženja
63. člen
EZS preneha z likvidacijo, če tako odločita dve tretjini vseh članov skupščine, ali s stečajem.
V sklepu o prenehanju delovanja skupščina določi zbornico, na katero se prenese njeno
premoženje.

15. Prehodne in končne določbe
64. člen
Ustanovno skupščino Energetske zbornice Slovenije skličejo gospodarska družbe in
samostojni podjetniki posamezniki sklicatelji, ki želijo ustanoviti zbornico po Zakonu o
gospodarskih zbornicah.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka gospodarska družba in samostojni podjetnik
posameznik, ki je lahko po ZGZ in predlogu statuta EZS član zbornice in v roku, določenem v
sklicu, prijavi udeležbo na ustanovni skupščini EZS.
65. člen
Prvega predsednika, upravni odbor in nadzorni odbor EZS izvoli ustanovna skupščina EZS na
predlog sklicateljev.
Prvega predsednika, upravni odbor in nadzorni odbor EZS izvoli ustanovna skupščina z
večino glasov prisotnih predstavnikov članic.
66. člen
Ta statut stopi v veljavo z dnem objave na spletnih straneh EZS, uporablja pa se od 15. junija
2007 dalje.
Energetska zbornica Slovenije postane pravna oseba zasebnega prava z dnem vpisa v pristojni
register.
Ta statut je sprejela ustanovna skupščina dne 15. junija 2007
Predsedujoči ustanovne skupščine 15. junija 2007
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