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V skladu z 8. in 9. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.60-2789/95) je na podlagi  
pristopne izjave 34 članov osnovano Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in 
opreme Slovenije, ki je ustanovljeno na ustanovnem zboru, dne 15.02.1997, z dopolnitvami in 
spremembami na zborih 10.07.1997, 06.03.1999 in 11.05.2002, 08.05.2004, 22.04.2006 ter v 
skladu z novim Zakonom o društvih Uradni list RS, št. 58 / 2009 na zboru članov dne 15.04.2011, z 
dopolnitvami in spremembami na zboru 12.03.2019 in na izrednem Zboru članov, ki je potekal od 
15.7.2020 do vključno 25.7.2020, sprejelo usklajen in dopolnjen  
 
 
 
 

STATUT 
ZDRUŽENJA SODNIH IZVEDENCEV IN SODNIH CENILCEV STROJEV IN OPREME 

SLOVENIJE 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev ter neodvisnih izvedencev in cenilcev strojev in 
opreme Slovenije (v nadaljevanju združenje) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje 
občanov, ki delujejo strokovno na področju izvedenstva in ocenjevanja vrednosti strojev, opreme 
tehnoloških naprav in izdelkov (premičnin). 
 

2. člen 
Ime in sedež združenja je: 

 
“Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme Slovenije”, 

Slovenčeva 15, 1000 Ljubljana 
 
Združenje deluje na območju Republike Slovenije. Skrajšano ime združenja je: 

 
 Združenje "SICOS" 

 
Združenje ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike s premerom 3,5 cm z napisom “Združenje sodnih 
izvedencev in sodnih cenilcev strojev in opreme Slovenije” ob krožnem robu, z likom tehtnice in 
napisom “SICOS” v sredini. 
 

3. člen 
 

Združenje je pravna oseba zasebnega prava. Delovanje združenja je javno. Podatki, vpisani v 
register društev, so javni. 
 
Javnost dela združenja se zagotavlja z obveščanjem članov, objavljanjem vabil, zapisnikov, 
organiziranjem posvetovanj in tiskovnih konferenc, izdajanjem publikacij in drugimi oblikami 
javnega delovanja članov združenja. 
 
Za zagotovitev javnosti delovanja združenja in informiranje so odgovorni: predsednik upravnega 
odbora, namestnik predsednika upravnega odbora, predsednik nadzornega odbora, predsednik 
častnega razsodišča in predsedniki komisij.  
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II. NAMEN, CILJI, NALOGE IN DEJAVNOST ZDRUŽENJA 
 

4. člen 
 

Osnovni namen združenja je prispevati k čim višji stopnji strokovne ravni sodnih izvedencev in 
sodnih cenilcev ter neodvisnih izvedencev in cenilcev tehničnih strok. 
 
Osnovni namen uresničuje združenje z naslednjimi nalogami: 

− povezati posamezne strokovnjake tehničnih strok, ki izvajajo izvedenska mnenja in cenitve 
strojev in opreme v stanovsko organizacijo, 

− sodelovati z Ministrstvom za pravosodje pri pripravi izpitnih programov, nalog in postopkov pri 
podeljevanju nazivov sodnim izvedencem in sodnim cenilcem strojev in opreme; 

− sodelovati z državnimi institucijami pri pripravi strokovnih stališč in kriterijev na področju 
sodnega izvedenstva in sodnega cenilstva za področje strojev in opreme; 

− na zaprosilo nuditi pomoč sodiščem ali upravnim organom pri izbiri strokovno primernih sodnih 
izvedencev in sodnih cenilcev na posameznem področju, 

− na zaprosilo nuditi strokovno pomoč sodišču pri presoji kakovosti opravljenih nalog sodnih 
izvedencev in sodnih cenilcev v konkretnih primerih, 

− dvigniti strokovno raven z organiziranim stalnim izobraževanjem in preverjanjem znanja članov 
in varovati ugled združenja in njegovih članov, 

− sodelovati pri izdelavi in uveljavljanju standardov stroke in usklajevanju domačih standardov s 
tujimi in mednarodnimi, v skladu z veljavnimi predpisi, 

− uveljavljati merila s predpisanimi standardi stroke, 

− uveljaviti etična načela in etični kodeks, ki ga sprejmejo člani združenja, 

− poenotiti metode, pristope, izvedbe in izdelave izvedenskih mnenj in cenitvenih poročil, 

− sodelovati pri izdelavi in uveljavljanju  tarife za storitve sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, 

− izdajati stalne in občasne strokovne publikacije s področja izvedenstva in cenilstva tehničnih 
strok, v skladu z veljavnimi predpisi, 

− sodelovati z drugimi strokovnimi organizacijami in združenji v Republiki Sloveniji in širše. 
 

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ZDRUŽENJA 
 

5. člen 
 

Člani združenja so sodni izvedenci in sodni cenilci, imenovani z odločbo Ministrstva za pravosodje 
Republike Slovenije ali z odločbo pristojnega sodišča in neodvisni izvedenci in cenilci tehničnih 
strok. 
 
Član združenja lahko postane, kdor podpiše pristopno izjavo in jo da upravnemu odboru, v njej pa 
navede, da sprejema  statut združenja in etični kodeks in s tem potrdi prostovoljno včlanjenje ter 
plača letno članarino.   
 
Združenje podeljuje tudi naslov zaslužni in častni član. Zaslužni član postane oseba, ki uspešno 
deluje v združenju več let. Častni član postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in 
uspešno delo združenja. Oba naziva predlaga UO združenja lahko pa tudi člani združenja na zboru 
članov. Nazive pa se potrjuje na zboru članov združenja. Zaslužni in častni član združenja lahko 
postane tudi oseba, ki ni državljan Republike Slovenije. 
 
Ne polnopravni član združenja lahko postane, kdor ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka tega 
člena, želi pa sodelovati pri nalogah, ki jih uresničuje združenje in so navedene v 2. členu. Ne 
polnopravni člani ne morejo biti izvoljeni v organe združenja in nimajo volilne pravice. 
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6. člen 
 

Članstvo v združenju preneha: 

− s pisno izjavo člana o prostovoljnem izstopu, ki jo pošlje upravnemu odboru, 

− z izključitvijo člana zaradi hujših kršitev statuta in če o izključitvi odloči častno razsodišče, 

− s črtanjem iz seznama članov,  

− s smrtjo. 
 
Članstvo v združenju preneha s črtanjem iz seznama članov pri neizpolnjevanju sprejetih dolžnosti 
ali obveznosti plačila članarine za tekoče leto po preteku 30 dni od prejetega opomina. Člana črta 
Upravni odbor združenja. 
 

7. člen 
 

Pravice in dolžnosti članov združenja so: 

− da opravljajo delo sodnega izvedenca in/ali sodnega cenilca strojev in opreme z vso strokovno 
in moralno odgovornostjo, v skladu z etičnim kodeksom in predpisi, ki urejajo to področje dela, 

− da sodelujejo pri delu združenja, volijo in so voljeni v organe združenja, 

− da se ravnajo po določilih Statuta, Etičnega kodeksa in sprejetih pravilnikov združenja, 

− da priznavajo in izvajajo sklepe Častnega razsodišča v primeru presoje njihovega dela, 

− da priznavajo in izvajajo sklepe organov združenja, 

− da obnavljajo, dopolnjujejo in preizkušajo svoje znanje na področju svoje strokovne 
usposobljenosti, 

− da obvezno obravnavajo primere neetičnega ravnanja članov, 

− da sprejemajo pravila, metode in načine, za katere skupno ugotovijo, da pomenijo napredek v 
izvajanju njihovi dejavnosti, 

− da skrbijo za svoj strokovni ugled in ugled združenja, 

− da obračunavajo svoje storitve v skladu s tarifnim pravilnikom, 

− da redno izpolnjujejo svoje finančne obveznosti, 
-   da redno plačujejo članarino. 
 

IV. ORGANI IN ORGANIZACJA ZDRUŽENJA 
 

8. člen 
 

Organi združenja so: Zbor članov združenja, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Častno razsodišče, 
Komisija za sodne izvedence, Komisija za sodne cenilce in druge komisije. 
 
Vsi organi združenja se volijo, upoštevaje načelo rotacije. 
 

9. člen 
 

Zbor članov združenja je najvišji organ združenja in ga sestavljajo vsi člani združenja. 
 
Na zasedanju Zbor članov združenja z javnim glasovanjem izvoli predsednika, člane Upravnega 
odbora, člane Nadzornega odbora, člane Častnega razsodišča, člane komisij za sodne izvedence, 
sodne cenilce in drugih komisij. Namestnika predsednika upravnega odbora določi Upravni odbor 
na svoji seji iz članov Upravnega odbora. 
 
Zbor članov združenja voli organe združenja za mandatno dobo dveh let, z možnostjo podaljšanja 
mandata  še za dve leti. 
 
Zbor članov združenja je lahko reden in izreden.  
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Redni zbor članov združenja sklicuje Upravni odbor enkrat letno. Sklic se opravi s pismenimi vabili, 
ki se lahko pošljejo tudi z e-pošto. 
 
Izredni Zbor članov združenja pa se skliče po sklepu Upravnega odbora ali na zahtevo ene tretjine 
članov združenja. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov združenja v roku trideset dni 
od prejema zahteve za sklic. Če Upravni odbor izrednega zbora članov združenja ne skliče v 
predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. 
Izredni zbor članov združenja sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican. 
 

10. člen 
 

V pristojnosti in delovno področje Zbora članov združenja spada: 

− sklepa o dnevnem redu, 

− sprejema in potrjuje letne programe dela in načrt finančno materialnega poslovanja združenja, 

− sprejema in potrjuje poročila o delu organov združenja, 

− potrjuje poročilo o finančno materialnem poslovanju in finančne izkaze združenja, 

− voli in razrešuje predsednika, člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega 
razsodišča, komisij za sodne izvedence in sodne cenilce ter drugih komisij,  

− sprejema in potrjuje Statut, Etični kodeks in Disciplinski pravilnik združenja, 

− sprejema in potrjuje ostale akte združenja kot so Pravilnik o finančno materialnem poslovanju, 
Pravilnik o strokovni usposobljenosti in preverjanju znanja, Pravilnik o delu častnega razsodišča 
in druge, 

− sprejema in potrjuje spremembe Statuta, Etičnega kodeksa, Disciplinskega pravilnika in drugih 
aktov združenja, 

− odloča o podelitvi naziva zaslužnega in častnega člana združenja, 

− odloča o drugih vprašanjih, ki zadevajo organizacijo združenja, npr. članstvo v mednarodnih ali 
tujih združenjih, 

− odloča o drugih vprašanjih, ki se nanašajo na organe združenja, 

− odloča o prenehanju združenja, 

− odloča o nakupu in prodaji nepremičnin. 
 

11. člen 
 
Zbor članov sprejema sklepe z navadno večino. Dvotretjinska večina pa je potrebna za sprejem 
Statuta, sprememb Statuta in drugih aktov združenja, kot tudi za sprejem sklepa o prenehanju 
združenja. 
 
Če ob pričetku zasedanja Zbor članov ni sklepčen, se začetek zasedanja odloži za trideset minut, 
nakar Zbor članov veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 10 članov. 
 
O delu Zbora članov združenja se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva 
overovatelja. 
 
Zbor članov lahko sklepa tudi na dopisnih sejah s pomočjo sklepanja po elektronski pošti ali s 
pomočjo uporabe drugih elektronskih orodij.  
 

12. člen 
 

Upravni odbor je izvršilni organ združenja in opravlja organizacijske, strokovno tehnične, upravne 
in administrativne naloge v skladu s sklepi Zbora članov. 
 
Upravni odbor ima do sedem članov, ki ga sestavljajo predsednik združenja, člani komisije za 
sodne izvedence, člani komisije za sodne cenilce, člani drugih komisij in blagajnik. Upravni odbor 
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vodi delo združenja med dvema zboroma članov združenja po programu in sklepih, sprejetih na 
zboru članov združenja.  
 
Podpredsednika Upravnega odbora v soglasju s člani UO imenuje predsednik združenja na prvi 
seji izmed članov UO. 
  
Člani UO izmed članov UO imenujejo predsednike komisij na predlog Zbora članov, sicer na 
predlog predsednika združenja.  
 
Pri vsakem glasovanju članov UO, ki bi bilo neodločeno, je glas predsednika združenja preferenčni 
glas.  
 
Mandatna doba članov upravnega odbora in predsednika je dve leti, z možnostjo podaljšanja 
mandata.  
 

13. člen 
 

Naloge Upravnega odbora združenja so: 

− sklicuje Zbor članov združenja, 

− pripravlja predlog Statuta in drugih aktov združenja ter njihovih sprememb, 

− izvaja sprejeti letni program in ostale sklepe, sprejete na Zboru članov združenja, 

− zastopa in predstavlja združenje, 

− organizira in skrbi za poslovanje združenja, 

− organizira in skrbi za finančno - materialno poslovanje združenja, 

− določa višino članarine, 

− imenuje blagajnika združenja, 

− sklepa pogodbe, 

− pripravlja program dela in finančni načrt za njegovo uresničitev, 

− izdeluje poročila in gradiva za zbor združenja, 

− sprejema nove člane in sprejema sklepe o prenehanju članstva, 

− opravlja tekoča opravila za delovanje združenja, 

− upravlja s premoženjem združenja, 

− vodi in usklajuje evidenco članov;  

− določa kotizacijo za izobraževalne seminarje in odloča o ugodnostih iz članstva;  

− podaja zboru članov predloge za častno in zaslužno članstvo združenja;  

− predlaga razrešitve članov organov združenja v mandatni dobi ter predlaga imenovanje 
nadomestnih članov zboru združenja;  

− obravnava in rešuje pritožbe članov na sklepe častnega razsodišča in drugih organov združenja 
na drugi stopnji;  

− sodeluje s pristojnimi organi in organizacijami s področja svojega dela in podaja stališča do 
predlogov, ki jih ti sprejemajo in se nanašajo na delovanje članov združenja;  

− predlaga Strokovnemu svetu v imenovanje člana in namestnika člana za sklop strokovnega 
področja »stroji in oprema«, ter člane stalnih in začasnih strokovnih teles skladno z zakonom o 
sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, 

− skrbi za spletno stran združenja, 

− izvaja druge naloge na podlagi sklepa Zbora združenja.  
 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Zboru članov združenja.  
 
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik združenja, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik Upravnega odbora, če je na seji navzoča več kot polovica članov. Sklepi odbora so 
sprejeti, če jih sprejme večina navzočih članov. 
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Upravni odbor lahko sklepa tudi na dopisnih sejah s pomočjo sklepanja po elektronski pošti ali s 
pomočjo uporabe drugih elektronskih orodij.  
 

14. člen 
 
Predsednik združenja zastopa in predstavlja združenje pred državnimi in drugimi organi in 
organizacijami v državi in v tujini. Predsednik združenja je hkrati predsednik upravnega odbora in 
ga izvoli Zbor članov združenja za dobo dveh let. 
 
Predsednik je ogovoren za delovanje združenja v skladu s Statutom in pravnim redom Republike 
Slovenije. Za svoje delo je odgovoren Zboru članov združenja in Upravnemu odboru. 
 
V času odsotnosti predsednika združenja s pooblastilom predsednika zastopanje prevzame 
podpredsednik Upravnega odbora.  
 
V primeru, ko predsednik združenja odstopi ali je razrešen, vodenje in zastopanje združenja 
prevzame podpredsednik Upravnega odbora, ki mora izvesti volitve novega predsednika združenja 
v roku do 6 mesecev. 
 

15. člen 
 

Nadzorni odbor sestavlja trije člani, ki jih izvoli Zbor članov združenja za obdobje dveh let. Izmed 
sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora. Zbor lahko podaljša mandat Nadzornemu odboru za 
nadaljnji dve leti. 
 
Naloge Nadzornega odbora so: 

− spremlja delo Upravnega odbora in drugih organov združenja med dvema zasedanjema Zbora 
združenja, 

− nadzira finančno in materialno poslovanje združenja. 
 
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Zboru članov združenja. Sklepi odbora so veljavni, če o 
njih odločajo vsi člani. 
 
Člani Nadzornega odbora ne morejo biti člani drugih organov združenja, imajo pa pravico biti 
prisotni na sejah vseh organov združenja brez pravice odločanja. 
 
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Zboru članov združenja. 

 
16. člen 

 
Častno razsodišče šteje tri člane, ki jih izvoli Zbor članov združenja za obdobje dveh let. Izmed 
sebe izvolijo predsednika Častnega razsodišča. Zbor članov lahko podaljša mandat Častnemu 
razsodišču za nadaljnji dve leti. 
 
Naloge Častnega razsodišča so: 

− strokovno presoja v primerih različnih izvedenskih mnenj in cenitev strojev in opreme, če to 
zahteva sodišče ali naročnik, 

− presoja o pravilni uporabi pooblastila in pečata  članov - sodnih izvedencev in sodnih cenilcev 
strojev in opreme, 

− ugotavlja kršenje predpisanih standardov stroke pri izdelavi izvedenskih mnenj ali cenitev,  

− ugotavlja kršenje etičnih meril in kriterijev, določenih z etičnim kodeksom združenja, 

− ugotavlja kršenje določb statuta in sklepov organov združenja, 

− rešuje pritožbe članov, sodišč in strank, 
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− izdeluje predloge z utemeljitvami Ministrstvu za pravosodje za izbris člana združenja iz imenika 
sodnih izvedencev in/ali sodnih cenilcev združenja v primeru, če neetično opravljanja delo ali v 
primeru drugih hujših kršitev aktov združenja in/ali relevantne zakonodaje, ter lahko z 
utemeljitvami predlaga poseben preskus strokovnosti - izredno preverjanje znanja člana 
združenja, 

− izreka opomine, javne opomine in sprejema ukrepe ter sklepe o izključitvi članov iz združenja, 

− rešuje spore med člani združenja in strankami ali med člani medsebojno. 

− pripravi in posreduje Upravnemu odboru združenja pisno Poročilo o opravljenem nadzoru nad 
delom članov združenja s podatki o uvedbi disciplinskega postopka oziroma uvedbi ukrepa, za 
preteklo leto do 15. februarja tekočega leta. 

 
Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z Disciplinskim pravilnikom. 
 
Častno razsodišče je odgovorno Zboru članov združenja. Sklepi Častnega razsodišča so veljavni, 
če o njih odločajo vsi člani. V primeru obravnave hujše kršitve, ki ima za posledico predlog 
prepovedi opravljanja dela sodnega izvedenca ali sodnega cenilca ali sklep o izključitvi člana iz 
združenja, morajo vsi člani Častnega razsodišča podati pisno obrazložitev svojega glasovanja. 
 
Na sklep Častnega razsodišča se prizadeti lahko pritoži na Upravni odbor združenja v skladu z 
Disciplinskim pravilnikom. 
 

17. člen 
 

Združenje ima strokovne komisije: 

− komisijo sodnih izvedencev za stroje in opremo, 

− komisijo sodnih cenilcev za stroje in opremo, 

− komisijo za razvoj stroke in izobraževanje, 

− komisijo za presojo izvedenskih in cenitvenih (strokovnih) mnenj/poročil, 

− in druge. 
 
Komisije štejejo vsaka po tri člane, ki jih izvoli Zbor članov združenja za obdobje dveh let, z 
možnostjo podaljšanja mandata za nadaljnji dve leti. Za svoje delo so odgovorni Zboru članov 
združenja. 
 

18. člen 
 

Naloge Komisije sodnih izvedencev za stroje in opremo so: 

− deluje na področju uveljavljanja stroke, 

− organizira strokovni svet za obravnavo in presojo strokovnih vprašanj, 

− pripravlja strokovne podlage, pomembne za razvoj stroke, pravila delovanja, navodila in 
strokovna mnenja, 

− pripravlja strokovna gradiva in izpitne naloge za preverjanje znanja kandidatov za sodne 
izvedence, 

− organizira izobraževalne seminarje, predavanja in programe za preverjanje znanja za člane in v 
skladu z veljavnimi predpisi, 

− opravlja druge naloge, pomembne za delovanje združenja, 

− sodeluje pri strokovnih presojah v pomoč častnemu razsodišču. 
 
Naloge Komisije sodnih cenilcev za stroje in opremo so: 

− deluje na področju uveljavljanja stroke, 

− organizira strokovni svet za obravnavo in presojo strokovnih vprašanj, 

− pripravlja strokovne podlage, pomembne za razvoj stroke, pravila delovanja, navodila in 
strokovna mnenja, 

− pripravlja strokovna gradiva in izpitne naloge, 
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− organizira izobraževalne seminarje, predavanja in programe za preverjanje znanja, 

− opravlja druge naloge, pomembne za delovanje združenja, 

− sodeluje pri strokovnih presojah v pomoč častnemu razsodišču. 
Število članov komisij se lahko poveča na podlagi sprejetih programov dela in ostalih aktov, ki jih 
sprejme zbor članov združenja.  
 
Naloge Komisije za razvoj stroke in izobraževanje so: 

- predlaga oblike in modele za izdelavo mnenj, 
- predlaga dopolnitve katalogov znanj, 
- sodeluje z drugimi komisijami v združenju, 
- sodeluje s stanovskimi združenji in drugimi ustanovami, 
- opravlja druge naloge, ki so pomembne za delovanje združenja.  

 
Naloge Komisije za presojo izvedenskih in cenitvenih mnenj/poročil so: 

- pridobivanje ustreznih strokovnih gradiv,  
- sodeluje z drugimi komisijami v združenju, 
- sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje, 
- sodelovanje s Častnim razsodiščem, 
- opravlja druge naloge, ki so pomembne za delovanje združenja.  

 
Komisija za presojo izvedenskih in cenitvenih mnenj/poročil in UO združenja so pri svojem delu v 
zvezi s pregledovanjem izvedenskih in cenitvenih poročil v vseh fazah pregleda in arhiviranja, 
zavezani upoštevati določbe Splošne uredb o varstvu podatkov (EU GDPR), oziroma določbe 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki v celoti prenaša zahteve uredbe GDPR. 
 
Komisije pri svojem delu lahko med člani organizirajo delovne skupine za pripravo posameznih 
projektov. 
 

19. člen 
 

Administrativno finančna dela opravljala administrator pod vodstvom predsednika, ki pa lahko 
določi svojega pooblaščenca iz vrst izvoljenih članov Upravnega odbora za kontrolo dela 
administratorja. Izdelavo izkazov uspeha poslovanja se zaupa po pogodbi zunanji strokovni 
organizaciji. 
 

V. FINANČNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA 
 

20. člen 
 

Za svoje delovanje pridobiva združenje sredstva iz: 

− članarine, 

− iz naslova materialnih pravic in dejavnosti združenja kot so izobraževalni tečaji in izdajanje 
strokovnih publikacij s področja izvedenstva in cenilstva tehničnih strok, 

− daril, volil in donacij, 

− javnih sredstev, 

− drugih sredstev. 
Presežki prihodkov nad odhodki se uporabijo le za izvajanje dejavnosti združenja. 
 
Vsaka delitev premoženja združenja med njegove člane je nična. 
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21. člen 
 

Združenje izkazuje podatke o finančno-materialnem poslovanju v skladu z računovodskim 
standardom za društva. Poročilo o poslovanju obravnava in sprejme zbor članov združenja. 
Poročilo mora vsebovati resnične podatke o premoženju in poslovanju združenja.  
 
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarnostjo in učinkovito porabo javnih sredstev, ki 
jih združenje prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče. 
 
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in podpredsednik Upravnega odbora 
združenja.  
 
Delo blagajne je javno. Vsak član združenja ima pravico vpogleda v finančno in materialno 
dokumentacijo in poslovanje združenja. 
 
Za pomoč pri urejanju finančno - materialnih zadev združenje lahko najame finančnega 
strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 
 

22. člen 
 

Združenje ima svoj  transakcijski račun pri banki.  
 

VI. KONČNE DOLOČBE 
 

23. člen 
 

Združenje preneha: 

− s sklepom Zbora članov združenja, sprejetem z dvotretjinsko večino prisotnih članov, 

− če število članov združenja pade pod deset, 

− po samem zakonu. 
 

24. člen 
 

V primeru prenehanja združenja, se neporabljena proračunska sredstva vrnejo v proračun. 
 
Premoženje združenja preide na: “Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije”, Karlovška c. 3, 
Ljubljana. V primeru ponovne ustanovitve in registracije združenja se premoženje vrne. 

 
25. člen 

 
Ta statut je bil sprejet na ustanovnem zboru združenja, dne 15.02.1997, s takojšnjo veljavnostjo, z 
dopolnitvami na zborih dne 10.07.1997, s spremembami in dopolnitvami dne 06.03.1999, dne 
11.05.2002 , dne 08.05.2004, dne 22.04.2006 in po novem zakonu o društvih s spremembami dne 
15.04.2011 in po novem zakonu o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih na Zboru 
članov 12.03.2019 in na izrednem Zboru članov, ki je potekal od 15.7.2020 do vključno 25.7.2020. 
 
 
V Ljubljani, 10.07.2020 
 
 

                     Predsednik združenja “SICOS”: 
                                          Prof. dr. Vincenc Butala 

 
 


