KOMISIJA ZDNP

pri
GZS-ZPN Združenju družb za nepremičninsko posredovanje

SKLEP
O DOLOČITVI NAGRAD IN POVRAČIL STROŠKOV
ČLANOM SENATA KOMISIJE

Sprejet na seji
Zbora članov GZS-ZPN Združenja družb za nepremičninsko posredovanje
z dne 18. 05. 2015

Na podlagi 12.3 člena Pravilnika o organizaciji in delu Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa dobrih
poslovnih običajev v prometu z nepremičninami je Zbor članov GZS-ZPN Združenja družb za nepremičninsko
posredovanje na svoji seji, dne 18. 05. 2015, sprejel

SKLEP
o določitvi nagrad in povračil stroškov
članom senata Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa
1. Kriteriji za določanje nagrad članom Komisije so:
- težavnost in odgovornost za opravljeno delo,
- čas, ki ga zahteva določeno opravilo,
- posebna strokovna znanja.
2. Nagrade članom senatov znašajo:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

Predsedniku za pregled in seznanitev z zadevami ter razporejanje
poročevalcem (glede na porabljen čas)
Poročevalcu za proučevanje spisa in pripravo za obravnavo
(glede na porabljen čas)
za obravnavo:
o
Predsedniku za vodenje obravnave
o
Poročevalcu za poročanje
o
Tretjemu članu za sodelovanje pri obravnavi
za pripravo sklepa o zavrženju
za pripravo sklepa o zavrnitvi zaradi neplačila predujma
za pripravo končnega sklepa za odločitev o zadevi
za pripravo obrazložitve za inšpekcijske službe in druge organe

20,00 EUR na uro
20,00 EUR na uro
20,00 EUR
20,00 EUR
10,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
35,00 EUR
20,00 EUR

3. Če se na naroku obravnavajo le procesna vprašanja, se zneski iz 2. tega sklepa obračunajo v višini 50%
določene nagrade. Če traja obravnava več kot 1 uro, se nagrade obračunajo z isto postavko na uro, kot je
določeno v a) alineji 2. točke.
4. Če gre za posebej zapleteno, strokovno zahtevno zadevo, pri kateri so potrebna posebna strokovna znanja,
zbiranje informacij, proučevanje tujih pravnih ureditev ali posebej obsežnih dokazil, se lahko zneski iz 2.
točke tega sklepa lahko povišajo. O tem odloča Komisija s sklepom na predlog Predsednik Komisije.
5. Za vsa ostala opravila, za katera višina nagrade ni posebej določena s tem sklepom (npr. priprava študije,
poročila, posvetovanje in druga), se nagrada obračuna po dejansko porabljenem času v višini, kot je določeno
v a) alineji 2. točke tega sklepa.
6. Nagrade določa Predsednik senata na podlagi poročila strokovne službe ZPN, ki vodi stroškovnik vpisnih
zadev.
7. Stroški in nagrade za člane Komisije senata nosi zbornica ne glede na izid postopka.
8. Obračunane nagrade in stroški se beležijo v poseben stroškovnik, ki je sestavni del spisa, ter vodijo na
posebnem projektu v okviru ZPN.
9. Nalog za izplačilo stroškov in nagrad po tem sklepu Predsednik Komisije posreduje direktorju ZPN, ki ga
nato pošlje v izplačilo Finančno računovodski službi GZS.
10. Nagrade skladno s tem sklepom se obračunava od njegovega sprejema.
11. Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu in se objavi na spletnih straneh ZPN in ZDNP.

