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SPLOSNE DOLOdBE

f. ilen

Vsebina urejanja

Ta poslovnik ureja imenovanje razsodnikov, postopek pred razsodi5dem pri Slovenskem
zavarovalnem zdrulenju (v nadaljevanju razsodi5de) ter druga vpra5anja pomembna za
njegovo delovanje.

2. ilen

Pristojnost razsodi5ia

Razsodi5de nadzoruje izvajanje Zavarovalnega kodeksa s strani dlanic Slovenskega
zavarovalnega zdrulenja (v nadaljevanju zdruZenje), presoja njegove kr5itve v odnosih med
dlanicami zdruLenja ter rzreka ukrepe.

3. ilen

Neodvisnost delovanja

Razsodi5de je pri svojem delu samostojno in neodvisno.

4. ilen

Naziv in sedeZ

Naziv razsodi5da je: Razsodi5de pri Slovenskem zavarovalnem zdruZenju.
SedeZrazsodi5daje pri Slovenskem zavarovalnem zdruZenju,Leleznacesta 14, Ljubljana.

5. ilen

Pogoji delovanja

Po goj e za delo razsodi5da zagotavlja zdruLenje.

SESTAVA RAZSODISd.I IN IMENOVANJE RAZSODNIKOV

6. ilen

Sestava razsodi5ia

RazsodiSde sestavljajo razsodniki 1. stopnje in razsodniki 2. stopnje.

Vsaka dlanica zdrulenja rnzdruLenje lahko predlaga tri kandidate:
- kandidatazarazsodnika 1. stopnje za funkcijo predsednika senata,
- kandidatazarazsodnika l. stopnje za funkcijo dlana senata,
- kandidata zarazsodnlka2. stopnje.



Kandidat za nzsodnika 1 . stopnje za funkcijo predsednika senata in kandidat za razsodnika I .

stopnje za funkcijo dlana senata sta lahko isti osebi. Kandidat zarazsodnika2. stopnje ne sme
biti oseba, ki je Le kandidat za razsodnika l. stopnje za funkcijo predsednika senata oziroma
funkcijo dlana senata.

Kandidat za rczsodnika 1. stopnje za funkcijo predsednika senata mora biti pravnik. Kandidat
je lahko oseba, ki je zaposlena pri dlanici zdruLenja-predlagateljici oziroma zdruZenju-
predlagatelju, ali druga oseba, poobla5dena s strani dlanice zdnrtenja-predlagateljice oziroma

zdruLenj a-pre dl a g ate lj a.

Kandidat za razsodnika 1. stopnje za funkcijo dlana senata je lahko oseba, ki je zaposlena pri

dlanici zdrulenja-predlagateljici oziroma zdruZenju-predlagatelju, ali druga oseba,
poobla5dena s strani dlanice zdruLenja-predlagateljice oziroma zdrulenja-predlagatelja.

Kandidat za razsodnika 2. stopnje mora biti pravnik. Kandidat je lahko oseba, ki je zaposlena
pri dlanici zdruLenja-predlagateljici oziroma zdruZenju-predlagatelju, ali druga oseba,

poobla5dena s strani dlanice zdruLenja-predlagateljice oziroma zdrvlenja-predlagatelja.

Razsodnike L in 2. stopnje imenuje svet zdruZenja za dobo pet let in so lahko ponovno

imenovani.

7. ilen

Razre5itev razsodnikov

Razsodnikje lahko razre5en pred potekom pet letnega obdobja:
- de to zahteva sam ali (e to zahteva dlanica zdruLenla oziroma zdruLenje, predstavnik

katere/katerega je
- de zanemarja ali kr5i svoje obveznosti pri delu razsodi5da
- de je s svojim delom pokazal, da ni sposoben opravljati funkcije razsodnika
- de je s pravnomodno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora Sest mesecev ali huj5o

kazen.

Razsodnika razreli svet zdruZenia.

8. ilen

Senat razsodiSia 1.. stopnje

RazsodiSde odloda na 1. stopnji v senatu, ki ga sestavljajo predsednik senata in dva dlana.

Predsednika in dlana senata imenuje za vsak posamezen primer svet zdruZenja in sicer tako,

da iz seznarrta razsodnikov 1. stopnje, predsednikov senata, imenuje predsednika senata, ter iz

seznama razsodnikov l. stopnje, dlanov senata, imenuje dva dlana.

Predsednik oziroma dlan senata ne sme biti predstavnik prijavitelja, predstavnik obtoZene

stranke ter ne tisti, pri katerem je podan oditen konflikt interesov.



f. ilen

Senat razsodi5ia 2. stopnje

Senat 2. stopnje sestavljajo predsednik senata in dva dlana.

Predsednika in dlana senata imenuje na podlagi vloZene pritoZbe za vsak posamezen primer
svet zdruZenjaiz seznama razsodnikov 2. stopnje.

Predsednik oz. dlan senata ne sme biti predsednik oz. dlan senata prve stopnje, ki je izdal
odlodbo, zoper katero je vloZena pritoZba, predstavnik prijavitelja, predstavnik obtoZene
stranke ter ne tisti, pri katerem je podan oditen konflikt interesov.

10. ilen

Nagrada in povraiilo stroSkov

Za sodelovanje pri delu razsodi5da imajo predsednik in dlana senata pravico do nagrade in
povradila stro5kov. Vi5ino dolodi s sklepom svet zdruZenja.

l l .  i len

ToZilec

Pri razsodi5du je toZilec, ki ga imenuje skup5dina zdruLenja za dobo Stirih let, z moZnostjo
ponovnega imenovanja. Za tolrlca je lahko imenovan diplomirani pravnik z ustreznimi
delovnimi izku5njami, ki ni zaposlen pri nobeni izmed dlanic zdruLenja ter ne opravlja
funkcije dlana uprave ali nadzornega sveta pri kateri izmed dlanic zdruLenja.

ToZilec ima svojega namestnika, ki izpolnjuje pogoje, ki veljajo za tolilca. Imenuje ga
skup5dina zdrulenja za dobo Stirih let, z moZnostjo ponovnega imenovanja.

ToZilec je pri svojem delu samostojen in neodvisen.

ToZilec zastopa obtoZni predlog pred razsodi5dem.

Za sklenitev pogodbe s toZilcem in njegovim namestnikom je poobla5den direktor zdruZenia.

12. ilen

Sekretar razsodi5ia

Sekretar razsodiSda vodi poslovanje razsodi5da, organizira delo in opravlja vsa potrebna
opravila v zvezi s postopki pred razsodi5dem v skladu s tem poslovnikom, prisostvuje
obravnavam, strokovno sodeluje s senati in skrbi za izvrsitev odlodb in drugih sklepov
razsodi5da. Sekretar je zaposlen pri zdruZenju.



13. ilen

Strokovna sluZba

Administrativno tehnidne posle opravlj a strokovna sluZba zdntLenia.

ZASTARANJE

14. ilen

Postopek pred razsodi5dem ni dopusten, de prijava kr5itve ni vloZena v roku treh mesecev

odkar je prijavitelj izvedel za kr5itev oziroma v Sestih mesecih od storitve kr5itve.

Postopek pred razsodi5dem mora biti kondan v roku treh let od storitve kr5itve.

POSTOPEK ODLOdANJA

I. SPLOSNO

15. ilen

Stranki postoPka

Stranki postopka pred razsodiSdem sta toZilec in obtoZena stranka. V primerih, dolodenih v

19. dlenu tega poslovnika, nastopa kot stranka tudi prijavitelj kot toZilec.

16. ilen

Udeleiba intervenienta

Prijavitelj se lahko v postopku pred razsodi5dem pridruZi toZilcu kot intervenient. Intervenient

lahko vstopi v postopek pred razsodiSdem ves das postopka vse do pravnomodnosti odlodbe.

Izjavo o vstopu v postopek lahko da intervenient na obravnavi ali s pisno vlogo. Vloga

intervenienta se vrodi obema strankama, de pa je dal intervenient izjavo na obravnavi, se

strankama vrodi prepis zadevnega dela zapisnika. Vsaka stranka lahko v roku osem dni od

prejema vloge oz. zapisnika oporeka intervenientu vstop v postopek in predlaga, da se

intervencija zavme; senat razsodi5da pa lahko tudi brez iziave strank zavme intervencijo s

sklepom, de ugotovi, da ni podan pravni interes intervenienta. Do izdaje sklepa, s katerim se

zavrne intervencija, se intervenient lahko udeleZuje postopka.

Intervenient mora sprejeti postopek v tistem stanju, v katerem je, ko je vstopil vanj. V

nadaljnjem teku postopka ima pravico dajati predloge, strankam, pridam in izvedencem

postavljati vpra5anja ter opravljati druga dejanja v postopku v rokih, v katerih bi lahko to

itoril tudi toZilec. Intervenient lahko opravlja le pozitivna koristna dejanja v skladu z interesi

to1ilca. Ce pride do nasprotja med intervenientovimi in toZildevimi dejanji, udinkujejo

toZildeva dejanja. Z dejanji in vlogami intervenienta se seznani obe stranki.



1.7. ilen

Dvostopenjski postoPek

Postopek pred razsodi5dem je dvostopenjski.

I ZAdETEKPOSTOPKA

18. ilen

Prijava

Prijavo kr5itve Zavarovalnega kodeksa lahko vloZi vsaka dlanica zdruLenja. Prijava se vloZi

pisno toZilcu.

ToZilec zavrie prijavo, de prijavljeno dejanje nima znakov krsitve Zavarovalnega kodeksa, ali

de prijava ni vloZena v roku, dolodenem v prvem odstavku 14. dlena tega poslovnika. Ce

toZilec oceni, da prijava ne daje dovolj podlage za uvedbo postopka, lahko od prijavitelja ali

drugih pristojnih organov zahteva dodatna pojasnila in dokaze.

19. ilen

Prijavitelj kot toZilec

ie toZilec zavrie prijavo zaradi ugotovitve, da prijavljeno dejanje nima znakov kr5itve

Zavarovalnega kodeksa, se postopek lahko za(ne na predlog prijavitelja. V tem primeru

zastopa obtoZni predlog pred razsodi5dem prijavitelj, ki ima enake pravice v postopku kot

toZilec, razen tistih pravic, ki jih ima samo toZilec.

20. ilen

ObtoZni predlog

Postopek pred razsodi5dem zadne toZilec oziroma prijavitelj kot toZilec z vloZitvijo obtoZnega

predloga.

ObtoZni predlog vsebuje zlasti podatke o obtoZeni stranki, opis in opredelitev krSitve, dokaze

za krsitev ter predlog zaizrekukrepa. Pisni dokazi se priloZijo obtoZnemu predlogu.

21. i len

Odgovor na obtoini Predlog

ObtoZni predlog se po5lje obtoZeni stranki s pozivom, da v roku petnajst dni nanj odgovori.

Na predlog obtoZene stranke, se lahko ta rok v upravidenih primerih podalj5a. Pisni dokazi se

priloZijo odgovoru na obtoZni predlog.

ee obtoZena stranka v danem roku ne odgovori na obtoZni predlog, lahko predsednik senata

kljub temu razpi5e obravnavo.



22. Elen

Dopolnitev obtoZnega predloga

Celoten spis sekretar dostavi predsedniku senata.

ee je obtoZni predlog nepopoln ali pomanjkljiv, lahko predsednik senata zahteva, da toZilec
oziroma prijavitelj kot toZilec obtoZni predlog v dolodenem roku dopolni. Predsednik senata
lahko zahtevapojasnila k posameznim navedbam ter dokazila zaposamezne navedbe.

23. ilen

Ustavitev postopka

ZvloLitvljo obtoZnega predloga zaleti postopek ustavi predsednik senata s sklepom:
- deje nastopilo zastaranje
- de toZilec oziroma prijavitelj kot toZilec v dolodenem roku ni dopolnil obtoZnega predloga

ali de je odklonil odpravo pomanjkljivosti v dolodenem roku
- de toZilec oziroma prijavitelj kot toZilec obtoZni predlog umakne
- de obtoZena stranka ni dlanica zdrtLenja ali je to nehala obstajati
- de je bil obtoZni predlog vloZen zaradi krsitve, o kateri je razsodiS(,e 2e razpravljalo in

odlodilo.

OBRAVI{AVA

24. Elen

Razpis obravnave

Ko prejme predsednik senata odgovor na obtoZni predlog ali ko potede rok za vloZitev
odgovora, razpiSe obravnavo. Vabilo na obravnavo morajo dlana senata, stranki in
intervenient dobiti vsaj petnajst dni pred dnem obravnave.

25. ilen

Vabilo na obravnavo

Na obravnavo se vabijo stranke, intervenient, pride in po potrebi tudi izvedenci.

ObtoZeno stranko zastopa pred razsodi5dem njen zakoniti zastopnik oziroma oseba
poobla5dena s strani zakonitega zastopnika. ObtoZena stranka ima lahko v postopku pred

razsodi5dem tudi zagovornika, pri demer ni potrebno, da je le-ta odvetnik. Zastopnik oziroma
zagovornik se morata v postopku pred razsodiSdem izkazati s pooblastilom.

ToZilcu oziroma prijavitelju kot toZilcu in intervenientu se hkrati z vabilom dostavi tudi

odgovor na obtoZni predlog, de gaje obtoZena stranka vloZila.

III.



V vabilu se obtoZeni stranki pojasni, da ima pravico predlagati zasli5anje pride in predloZiti
dokaze, na katere se je sklicevala oziroma se 5e rurmerava sklicevati. V vabilu je potrebno
stranki obvestiti o sestavi senata ter opozoriti na posledice izostanka.

26. ilen

PreloZitev obravnave

ee stranki brez svoje krivde vabila nista prejeli pravodasno, se obravnava na njun predlog
preloZi.

ee katera od strank, ki je bila pravilno vabljena, ne pride na obravnavo, sklene senat ali naj se
obravnava opravi v njeni odsotnosti ali pa se preloZi. Enako ravna senat tudi, de se ugotovi, da
se obtoZena stranka namenoma izogiba prevzemu obtoZnega predloga ali vabila na
obravnavo. Glavna obravnava se opravi tudi, de nanjo ne pride zagovornik obtoZene stranke,
ki je bil v redu vabljen. Glavna obravnava se opravi tudi, de nanjo ne pride intervenient, ki je

bil pravilno vabljen.

Na obrazloZeno in utemeljeno zahtevo ene stranke glede odsotnosti, sme predsednik senata
obravnavo preloZiti.

ee se obravnava preloZi, nosi stroSke stranka, ki je zakrivila preloZitev.

27. Elen

Izloiitev predsednika oz. ilanov senata

Predsednik oziroma dlan senata je dolZan predlagati izloditev, stranki pa lahko zahtevata
njihovo izloditev, v primerih dolodenih v tretjem odstavku osmega dlena.

ie predsednik oziroma dlan senata meni, da obstajaj o razlogr za njegovo izloditev, sporodi to
takoj sekretarju razsodi5da in zahteva izloditev.

Stranki lahko zahtevata izloditev predsednika oziroma dlanov senata najkasneje v roku osem
dni pred glavno obravnavo. Ko potede ta rok, se izloditev lahko zahteva samo, de je razlog za
izloditev nastopil po poteku tega roka ali de je tisti, ki zahteva izloditev, zvedel za razloge
izloditve po poteku tega roka. Zahtevo zaizlolitev poda stranka sekretarju razsodi5da.
O izloditvi predsednika ozkoma dlana senata odloda svet zdruZenja.

28. ilen

ZaEetek obravnave

Obravnavo zadne predsednik senata z naznanitvijo obtoZnega predloga, ki ga po potrebi

podrobneje obrazlohi toZilec oziroma prijavitelj kot toZilec oziroma intervenient.

Nato obtoZena stranka oziroma njen zagovornik poda zagovor. Ce obtoZena stranka oziroma
njen zagovornik nista navzo(a, prebere odgovor na obtoZni predlog predsednik senata.



29. ilen

Dokazovanje

Predsednik senata izvede dokazni postopek na podlagi dokazov, ki so jih predloZile stranke in

intervenient. Predsednik senata skrbi za to, da se na obravnavi izvedejo vsi dokazi in

ugotovijo dejstva, ki so vaZna za ugotovitev kr5itve in za sprejem odlodbe.

Predsednik in dlana senata smejo strankam, pridam in izvedencem postavljati vpra5anja, da bi

se pojasnile posamezne okoli5dine, ki so vaZne za resitev zadeve. Tudi stranki smeta druga

drugi ali pridam in izvedencem postavljati vpra5anja.

30. ilen

Priznanje obtoiene stranke

Kadar toLi\ec v obtoZnem predlogu ali na obravnavi oznadi krsitev kot najlaZjo in predlaga

ukrep ukora ali de senat sam tako oceni, obtoZena stranka pa prizna kr5itev, lahko senat

sprejme odlodbo le na temelju tega priznanja,brezizvedbe drugih dokazov.

31. ilen

Ustnost in javnost obravnave

Obrarmava je ustna, javnost pa je izkljudena,razen de senat ne odlodi drugade.

32. ilen

Vodstvo obravnave in vzdrZevanje reda na obravnavi

Obravnavo vodi predsednik senata. Predsednik in dlana senata morajo biti navzodi ves das

obravnave.

Krsitelje reda na obravnavi predsednik senata opomni, lahko pa jih tudi odstrani z obravnave.

V primeru odstranitve katere od strank ali zagovornika obtoZene stranke se obravnava
nadaljuje.

33. ilen

Zapisnik

O obravnavi se pi5e zapisnik. V zapisnik se vpi5e vse, kar je pomembno za sprejem odlodbe o

zadevi, ki je predmet obravnave.

Zapisnlk se sestavlja tako, da predsednik senata glasno narekuje zapisnikarju, kaj naj zapiSe v

zapisnik. Namesto sprotnega pisanja zapisnika, se lahko zapisnik izdela s pomodjo snemalnih

naprav. V tem primeru lahko stranki podata pripombe na zapisnik v roku treh dni po prejemu

zapisnika.



Zapisnik podpiSejo predsednik in dlana senata, stranke, intervenient in zapisnikar.

ZAKLJUCEK POSTOPKA

34. ilen

Zakljuiek obravnave

Ko je kondan dokazni postopek, poda toZilec oziroma prijavitelj kot toZilec 5e kondni predlog.
Za njim dobi besedo obtoZena stranka oziroma njen zagovornik. Nato predsednik senata
zakljudi obravnavo.

35. ilen

lzdaja odloibe

Po kondani obravnavi, tajnem posvetovanju in glasovanju, senat izda odlodbo.

36. ilen

Odloiba

Senat z odlodbo obtoZni predlog zavme, ugotovi, da krSitev Zavarovalnega kodeksa ni bila
podana in obtoZeno stranko oprosti odgovornosti, ali pa ugotovi krSitev Zavarovalnega
kodeksa in obtoZeni stranki inede ukrep.

Senat sprejme odlodbo po svojem prepridanju, na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega
dokazaposebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka.

37. ilen

Vsebina odloibe

Odlodba vsebuje zlasti: sestavo senata, imena strank in njihovih poobla5dencev oziroma
zagovornikov, opis kr5itve, dan obravnave, kvalifikacijo ugotovljene kr5itve, izrek ukrepa,
odloditev o stro5kih, obrazloZitev, pravni pouk in datum.

Odlodbo podpi3ejo predsednik in dlana senata. Odlodba mora biti vrodena strankam in

intervenientu s priporodeno poSto.

38. ilen

Ukrepi

ee senat ugotovi kr5itev Zav arov alne ga kodeks a, izrele naslednj e ukrepe :
1. ukor
2. javni opomin
3. predlog skup5dini zdruLenjao izkljuditvi dlanice zdruZeqa iz dlanstva zdrulenja

IV.



4. predlog Agenciji za zavarovalni nadzor za odvzem dovoljenj a za opravljanje tiste vrste
zavarovalnih poslov, pri katerih je priSlo do kr5itve Zavarovalnega kodeksa.

O izredenih ukrepih se obvesti vse zavarovalnice.

Izreden ukrep se izvrii takoj po pravnomodnosti odlodbe senata prve stopnje, de zoper
odlodbo senata prve stopnje ni bila vlolena pritolba, oziroma takoj po pravnomodnosti
odlodbe senata druge stopnje, de je bila zoper odlodbo senata prve stopnje vloZena pritoLba,
vendar najkasneje v roku Sest mesecev od pravnomodnosti.

39. ilen

Drugi postopki

V kolikor je prijavitelj zaradi kr5itve Zavarovalnega kodeksa utrpel Skodo in zahteva
povrnitev Skode od obtoZene stranke neposredno ali v sodnem postopku, ima pravico izredene
ukrepe senata proti obtoZeni stranki uporabiti v dokazne rulmene.

40. ilen

PritoZba

Zoper odlodbo in kondni sklep senata prve stopnje lahko vloZijo stranke pritoZbo na senat
druge stopnje. Zoper druge sklepe senata prve stopnje ni pritoZbe.

PritoZba se vloZi pisno pri sekretarju razsodi5da v roku 8 dni po prejemu odlodbe oziroma
kondnega sklepa.

PritoZba zadrli izvr5itev ukrepa.

Sekretar razsodi5da po5lje pritoZbo drugi stranki, ki lahko na pritoZbo odgovori v roku osem
dni od njenega prejema.

41. ilen

Odloiba senata druge stopnje

Senat druge stopnje odloda o pritoZbi brez ustne obravnave na nejavni seji senata.

Zoper odlodbo senata druge stopnje ni pritoZbe. Odlodba senata druge stopnje postane
pravnomodna z njeno vroditvijo strankam postopka.

l l



V. STROSKI POSTOPKA

42. Elen

Stro5ki postopka

Stro5ki postopka so zlasti stro5ki strank, intervenienta in njihovih poobla5dencev oziroma
zagovornikov, nagrade in stroSki odvetnikov in tolmadev ter stro5ki prid. Ne predstavljajo pa
jih nagrade in stro5ki predsednika in dlanov senata, stro5ki tolilca ter administrativni stroSki
razsodiSda.

Predsednik senata lahko naIoLi obtoZeni stranki, prijavitelju kot toZilcu ali intervenientu, da
poloZi predujem za izvedbo dokaza, ki ga je sama predlagala in je izvedba vezana na stro5ke,

ilasti glede izvedencev in ogleda. ee stranka ali intervenient v danem roku ne zaloLi
predujma, se Steje, da je odstopil-a od svojega predloga zaizvedbo dokaza.

Obradun vseh stro5kov se napravi ob zakljudku postopka. V obradun se poradunajo Ze

poloZeni predujmi.

ie ob zakljudku obravnave 5e niso znani vsi stro5ki, izda predsednik senata poseben sklep, ko

so le-ti znari.

43. ilen

Plaiilo stroSkov

Stro5ke postopka plada obtoZena stranka, katerije senat izrekel ukrep. eeje v istem postopku

ved obtoZenih strank, ki jim je senat izrekel ukrepe, odlodi senat kolik5en del stro5kov nosi

vsaka od njih.

Ce je obtoZena stranka v postopku opro5dena, nosi stro5ke postopka zdrulerye oziroma

prijavitelj kot toZilec, de se je postopek zalel na njegov predlog. ee je v postopku udeleZen

tudi intervenient in je obtoZena stranka v postopku opro5dena, nosita stro5ke postopka

zdruLenje in intervenient in sicer vsak polovico.

Ne glede na dolodbe o stro5kih postopka vsaka stranka postopka in intervenient nosijo tiste

stro5ke postopka, ki so jih povzrodili po svoji krivdi.

ie toZilec obtoZni predlog umakne ali de se postopek ustavi, nosi stro5ke postopka zdruLenie.

Ce obtoZni predlog umakne prijavitelj kottoZilec ali de se ustavi postopek zadetna predlog

prijavitelja kot toZilca, prijavitelj kot toZilec sam nosi stro5ke postopka.
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44. ilen

Smiselna uporaba doloib Zakona o prekr5kih

ee v tem poslovniku ni drugade dolodeno, se za postopek odlodanja pred razsodi5dem
smiselno uporablj aj o dolodbe Zakona o prekr5kih.

45. ilen

Poroianje

O delu razsodiSda se poroda na redni letni skup5dini zdruZenja.

46. ilen

Arhiviranje

Dokumentacijo o postopkih pred razsodi5dem se hrani 10 let po pravnomodnosti odlodbe.

47. ilen

Zailetekveljavnosti

Poslovnik o delu razsodi5da z dne I.7.2004 in njegove spremembe se uporablj ajo za primere,
glede katerih je bila vloZena prijava kr5itve po dnevu zaletka veljavnosti poslovnika oziroma
njegovih sprememb.

Z dnem zadetka veljavnosti poslovnika z dne 1.72004 preneha veljati Poslovnik o delu
razsodi5da pri Slovenskem zavarovalnem zdruZenju z dne l5.5. 2002.

Ta poslovnik in njegove spremembe sprejema svet zdruZenja.

Poslovnik o delu razsodi5da z dne 1.7 .2004, s spremembami in dopolnitvami z dne 11.4.2006,
13.10.2009 inzdne 14.12.2010 pridne veljati dne 14.12.2010.

Ljubljana dne 14. 12.2010

I J

ik Sveta zdrulenja
Jamnik


