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Na podlagi 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije je upravni odbor GZS-
Združenja lesarstva na svoji 6. seji dne 14.5.2008       s p r e j e l  
 
 

PRAVILA  

GZS - ZDRUŽENJA  LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE  
 
 
I. TEMELJNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Združenje lesne in pohištvene industrije, opredelitev  
Združenje lesne in pohištvene industrije (v nadaljevanju združenje) je samostojno, 
prostovoljno in neprofitno interesno združenje pravnih oseb, ki na trgu opravljajo 
pridobitno gospodarsko dejavnost na področju predelave lesa in pohištva.  

Združenje zastopa interese članov preko odločitev sprejetih na sejah UO združenja ali 
na panožnih sekcijah. Deluje regijsko neodvisno, zastopa panogo do državnih organov, 
institucij in sindikatov ter zastopa interese svojih članov v evropskih združenjih in 
institucijah EU. 

Združenje je samostojni sestavni del Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Njegovo 
delovanje je urejeno s temi Pravili združenja, Statutom in drugimi akti GZS.  

 
II. IME IN SEDEŽ ZDRUŽENJA 
 

2. člen 
 

Ime združenja 
Ime združenja je:   GZS-ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE 

Skrajšano ime je:   GZS –ZLPI 

 

V angleščini se ime zbornice glasi : Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – 
Wood Processing and Furniture Association 

Skrajšano ime v angleščini se glasi: CCIS –WPFA 

 

Sedež združenja je:   Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana. 
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3. člen 
 

Pečat združenja 
Pečat združenja je okrogle oblike, z navedbo GZS in imena združenja. 
 

 
III. DEJAVNOSTI ZDRUŽENJA 

 
4. člen 

Združenje zastopa interese svojih članov na vseh področjih, ki so opredeljena z letnim 
programom dela združenja ter z odločitvami organov združenja. 
 

5. člen 
 
Skupne naloge v okviru GZS 
Na podlagi smernic za delitev dela, med združenji in GZS, se z letnim programom dela 
združenj in GZS, usklajeno določijo naloge skupnega pomena za člane in so predmet 
odločanja na  UO in skupščini GZS 
 

6. člen 
Samostojne naloge združenja 
Samostojne naloge združenja se uresničuje na naslednjih področjih: 

• samostojno načrtovanje in izvajanje lastnih dejavnosti 
• samostojno določanje in upravljanje finančnih sredstev za lastne dejavnosti 
• samostojno izvajanje kadrovske dejavnosti 
• samostojno nastopanje v pravnih razmerjih s tretjimi osebami 
• sodelovanje v dejavnostih in organih GZS 
• sodelovanje v procesu določanja o skupnih nalogah GZS 
• vodenje dialoga s sindikati na pogajanjih o PKP 
• sklepanje panožne kolektivne pogodbe 

 
 
IV. JAVNOST DELA 
 

7. člen 

Delo združenja je javno.  

Seje upravnega odbora združenja in njegovih delovnih teles so praviloma javne. Zaradi 
razlogov varovanja poslovne tajnosti, pogajalskih izhodišč in drugih utemeljenih 
razlogov se seje zaprejo za javnost. 
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V. ORGANI IN DELOVNA TELESA ZDRUŽENJA 
 

8. člen 

Organi združenja  
• upravni odbor,  
• predsednik,  
• predsedstvo,  
• direktor,  
• sekcije 
• stalna in občasna delovna telesa.  

 
9. člen 

Upravni odbor združenja 
•  sprejema pravila združenja,  
• odloča o vstopu in izstopu članov 
• voli predsednika združenja, 
• voli častnega predsednika združenja, 
• voli podpredsednike (podpredsednika) združenja 
• sprejema letni program dela in letni finančni načrt, poročilo o delu in finančno 

poročilo o delu združenja,  
• določi članarino za potrebe združenja 
• sprejme predlog o višini dela članarine GZS za skupne naloge 
• sprejema stališča in predloge ter vse odločitve v zvezi s samostojnimi dejavnostmi 

združenja ter zagotavlja izpolnjevanje tudi tistih nalog, ki zadevajo sodelovanje 
združenj pri projektih skupnega pomena v GZS na državni ravni, 

• imenuje stalna in občasna delovna telesa,  
• daje navodila za delo predsedniku in direktorju združenja 
• imenuje in razrešuje direktorja združenja , ocenjuje njegovo uspešnost 
• odloča o celotnih prejemkih direktorja (plača, povračilo stroškov…) upoštevajoč, 

da so celotni prejemki direktorja v sorazmerju z njegovimi nalogami in finančnim 
stanjem združenja, 

• odloča o kadrovskih in drugih virih v združenju,  
• imenuje predstavnike združenja v organe in telesa zunanjih organizacij, 
• odloča o sodelovanju in povezovanju z drugimi slovenskimi in mednarodnimi 

organizacijami, 
• ima druge pristojnosti v skladu s tem statutom in pravili združenja.  

Člani UO se izvolijo na smiselno enak način kot velja za volitve v skupščino GZS, v 
skladu s Pravilnikom o volitvah organov GZS. 

Člana UO lahko upravni odbor razreši iz naslednjih razlogov: 
• če kršijo sklepe organov združenja ali ne izvajajo funkcijo v skladu z akti 

organov združenja;  
• če dalj časa brez utemeljenih razlogov ne sodelujejo v delu UO; 
• če iz objektivnih razlogov niso več zmožni opravljati funkcije člana UO; 
• na njihovo željo 
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10. člen 

Sklicevanje sej UO združenja 
Seje upravnega odbora združenja se sklicujejo po potrebi, najmanj pa enkrat na tri 
mesece.  

Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na pobudo člana upravnega odbora 
združenja.  

Sejo UO mora predsednik sklicati tudi na zahtevo 1/3 članov upravnega odbora 
združenja ali na zahtevo predsedstva, Če predsednik združenja ne skliče seje upravnega 
odbora v petnajstih dneh po sprejemu zahteve za sklic seje, lahko tisti, ki imajo pravico 
zahtevati sklic seje, sejo skličejo sami.  

Prvo sejo novoizvoljenega upravnega odbora združenja skliče in vodi do izvolitve 
novega predsednika, dotedanji predsednik združenja.  

Vabilo in gradivo za sejo upravnega odbora združenja mora biti dostavljeno članom 
najmanj sedem dni pred sejo.  

V izjemnih primerih je lahko rok za sklic seje krajši in se gradivo na seji predloži 
članom upravnega odbora združenja.  

V nujnih primerih se lahko, na predlog predsednika združenja, člani upravnega odbora 
združenja do posameznih vprašanj opredelijo po telefonu ali po faksu. Take opredelitve 
je potrebno verificirati na prvi naslednji seji upravnega odbora.  
 

11. člen 

Vodenje in sklepčnost sej UO 
Seje upravnega odbora združenja vodi predsednik združenja, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik združenja.  

Upravni odbor združenja je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.  

Upravni odbor združenja odloča z večino glasov navzočih članov, razen če pravila za 
sprejem posameznih odločitev predpisujejo drugačno večino.  

Upravni odbor združenja odloča z absolutno večino glasov vseh svojih članov:  
• o sprejemu pravil združenja 
• o programu dela združenja 
• o finančnem načrtu združenja 
• zamenjavi članov UO združenjaI.  

Vsak član ima pri glasovanju en glas. Član UO ne glasuje v zadevah, ki se nanašajo 
nanj. 

Na seji upravnega odbora združenja lahko v razpravi sodelujejo predstavniki organov 
združenja, predstavniki strokovnih in javnih institucij in drugi predstavniki 
zainteresirane javnosti, ki bi lahko pripomogli k boljši obravnavi problematike, 
uvrščene na dnevni red seje.  
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12. člen 

Zapisnik 
O poteku seje se vodi zapisnik, ki vsebuje povzetek razprave in sprejete sklepe. 
Podpišeta ga predsedujoči in zapisnikar.  

Zapisnik se praviloma potrdi na naslednji seji upravnega odbora združenja, skupaj s 
poročilom o izvršitvi sklepov.  

Obvezna točka dnevnega reda so neizvršeni sklepi, sprejeti na prejšnjih sejah upravnega 
odbora združenja.  

 
13. člen 

Predsednik združenja  
• predstavlja združenje doma in v tujini 
• sklicuje in vodi seje upravnega odbora združenja,  
• predlaga upravnemu odboru sprejem odločitev iz pristojnosti upravnega odbora,  
• predlaga upravnemu odboru v imenovanje enega ali več podpredsednikov 

združenja, ki ga nadomeščajo v času njegove odsotnosti,  
• predlaga upravnemu odboru imenovanje in razrešitev direktorja združenja, 
• uskladi in podpiše pogodbo o zaposlitvi z direktorjem združenja, 
• zastopa interese in stališča dejavnosti v upravnem odboru GZS 
• opravlja druge zadeve v skladu s temi pravili in programom združenja.  

 
14. člen 

Podpredsednik združenja 
Podpredsednik združenja nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti.  
 

15. člen 

Častni predsednik 
Združenje ima častnega predsednika, za katerega je lahko kandidiran član združenja, ki 
je opravljal funkcijo predsednika združenja najmanj dva polna mandata.  

Združenje ima lahko tudi častne člane, ki jih zaradi posebnih zaslug na področju 
delovanja združenja na predlog članov imenuje UO združenja. 
 

16. člen 

Predsedstvo združenja 
Združenje ima predsedstvo, ki šteje pet do osem članov.   

Člane predsedstva, na predlog predsednika združenja, imenuje UO združenja. 

Predsedstvo združenja sprejema odločitve, ki se nanašajo na strokovno delo združenja 
na predlog direktorja združenja. 
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17. člen 

Direktor združenja 
Direktor združenja vodi strokovno delo združenja in je za svoje delo odgovoren 
upravnemu odboru združenja.  Glede sodelovanja pri opravljanju skupnih nalog GZS, se 
direktor usklajuje  s predsednikom GZS in generalnim direktorjem GZS.   

Direktor združenja opravlja naslednje naloge: 
• zagotavlja pridobitev materialnih sredstev za delovanje in razvoj združenja in 

skrbi za ohranjanje in pridobivanje novih članov; 
• vodi in usklajuje izvajanje vseh dejavnosti združenja; 
• pripravlja seje organov združenja; 
• na temelju programa GZS na državni ravni in programa združenja organizira 

vključevanje specializiranih delov strokovne službe GZS pri izvedbi posameznih 
dejavnosti oz. storitev združenja in vključevanje zunanjih strokovnih institucij, v 
skladu z aktom o enotni strokovni službi GZS;  

• sklepa pravne posle za potrebe združenja, ki so povezani z opravljanjem njegove 
dejavnosti ter je odgovoren za finančno poslovanje v okviru planiranih sredstev za 
potrebe združenja. 

• predlaga zaposlitev delavcev in skrbi za uresničevanje njihovih pravic v skladu s 
prejeto sistemizacijo in enotnimi pravilniki o delovnih razmerjih v GZS; 

• opravlja druge naloge v skladu s temi pravili in drugimi akti združenja, 
programom dela in sklepi upravnega odbora ter predsednika združenja 

Direktor združenja je imenovan za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovnega 
imenovanja.  

Mandat direktorju predčasno preneha na podlagi sklepa o prenehanju združenja ali z 
razrešitvijo. 
 

18. člen 

Razrešitev direktorja združenja: 
Direktor združenja je lahko razrešen iz naslednjih krivdnih ali nekrivdnih razlogov: 

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

Pravice predčasno razrešenega direktorja se uredijo v njegovi pogodbi o zaposlitvi. 
 

19. člen 

Delovna telesa združenja 
Stalna in začasna delovna telesa združenja pripravljajo gradiva, stališča, predloge in 
mnenja za posamezna področja dela.  

Število članov, področje dela in podrobnejše naloge stalnih in začasnih delovnih teles 
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združenja, določi upravni odbor združenja s sklepom. Delovna telesa imajo vodjo 
(predsednika), ki ga izvolijo člani izmed svojih članov. 

Pri svojem delu sodelujejo s strokovnimi službami GZS, delovnimi telesi drugih zbornic 
in združenj.  

Stalna delovna telesa združenja (sekcije, komisije) ustanovi s sklepom upravni odbor 
združenja.  

Upravni odbor ali predsednik združenja lahko po potrebi imenuje začasna delovna 
telesa združenja (delovne skupine…), zaradi reševanja posameznih, časovno omejenih 
vprašanj.  
 

20. člen 

Sekcije 
Zaradi izražanja posebnih interesov, ki ne obsegajo dela delovnih teles, lahko člani 
združenja dajo pobudo za ustanovitev sekcije. 

Sekcija se ustanovi na podlagi sklepa UO združenja. Člani sekcije sprejmejo pravila o 
organiziranosti in delu sekcije. Za aktivnosti sekcije, ki niso običajne storitve združenja 
ali GZS (članarine v zunanjih organizacijah, brošure, itd), članice zagotavljajo dodatna 
sredstva. 

UO mora sprejeti sklep o ustanovitvi sekcije, če to zahteva 10 članov združenja. 

UO združenja lahko del svojih pristojnosti prenese na sekcije. 
 
  
VI. VOLITVE V ORGANE ZDRUŽENJA IN GZS 
 

21. člen 

Pravilnik o izvedbi volitev 
Člani združenja volijo in so voljeni v organe GZS in v UO združenja. 

Volitve v organe GZS se opravijo v skladu s Pravilnikom o volitvah organov GZS. 
 

22. člen 

Izvolitev predsednika  združenja 
Kandidatno listo za predsednika združenja pripravi direktor združenja.  

Kandidate za predsednika združenja lahko predlagajo vsi člani združenja najkasneje 
osem dni pred sejo upravnega odbora združenja, na kateri se voli predsednika združenja. 
Člani upravnega odbora združenja lahko predlagajo kandidate za predsednika združenja 
na sami seji upravnega odbora.  

Predlog mora, poleg osebnih podatkov kandidata, vsebovati tudi njegovo pisno soglasje 
h kandidaturi in ime predlagatelja.  

Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme večino glasov vseh članov upravnega odbora 
združenja.  
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Če noben od kandidatov ne prejme večine iz prejšnjega odstavka tega člena, se ponovi 
glasovanje med kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov.  

Če noben od kandidatov po ponovljenem postopku glasovanja, oziroma edini kandidat 
ne prejme večine glasov iz četrtega odstavka tega člena, se za naslednjo sejo upravnega 
odbora združenja pripravi nova kandidatna lista.  

Volitve predsednika združenja so javne, v kolikor se člani upravnega odbora združenja 
ne odločijo drugače.  

Razrešitev predsednika združenja: 
UO lahko razreši predsednika združenja iz naslednjih razlogov: 

• če krši predpise in temeljne določbe aktov združenja 
• če ne izvaja sklepov upravnega odbora 
• če ne zagotavlja zakonitega in racionalnega gospodarjenja s sredstvi združenja 
• če mu upravni odbor izreče nezaupnico 
• če iz objektivnih razlogov ni več zmožen opravljati funkcije predsednika 

združenja 
• na njegovo željo 

 
 
VI. ČLANSTVO V ZDRUŽENJU 
 

23. člen 

Vstop in izstop 
Člani združenja so domače in tuje pravne osebe, ki opravljajo v Sloveniji dejavnosti na 
področju predelave lesa in pohištva. Člani združenja lahko postanejo tudi druge pravne 
osebe, ki želijo s pomočjo združenja uresničevati svoje interese. 

Nov član se včlani s pristopno izjavo kadarkoli  v letu. Članu se določi višina članarine 
glede na veljavne sklepe UO združenja. 

Član ZLPI lahko izstopi iz članstva v skladu z določili GZS.  

Članu z dnevom izstopa prenehajo vse funkcije v vseh organih in sekcijah združenja. 
 

24. člen 

Pravice članov  
• aktivna in pasivna volilna pravica v organe združenja  in organe GZS 
• dajanje predlogov in pobud organom  združenja za delo 
• dajanje pobud in predlogov  za sprejemanje zakonov in drugih predpisov s 

področja gospodarstva, s katerimi se uveljavlja  vpliv članov 
• uporaba storitev  združenja in GZS 
• pravica do obveščenosti glede vseh pomembnih vprašanj iz delovanja  združenja  
• sodelovanje v organih  združenja, sekcijah in drugih skupinah strokovnjakov 
• prejemanje povratnih informacij iz izvajanja dejavnosti, kjer sodelujejo kot člani 
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25. člen 

Dolžnosti članov  
• spoštovanje Pravilnika  združenja in Statuta in drugih aktov GZS 
• izvrševanje sprejetih sklepov organov  združenja 
• dajanje splošnih informacij za potrebe izvajanja dejavnosti in uresničevanja 

interesov članov 
• redno plačevanje članskega prispevka in drugih dogovorjenih prispevkov 
• redno poročanje o spremembah podatkov o članu 

 
 
VII. SREDSTVA ZA DELO 
 

26. člen 

Viri sredstev 
• članarina združenja 
• dodatna sredstva, ki se zbirajo na prostovoljni podlagi 
• plačila za opravljene storitve 
• drugi viri 

 
27. člen 

Določitev višine članarine  
a) Za združenje 

UO združenja, na osnovi programa in finančnega plana, določi višino letne članarine za 
združenje. 

Kriterije za določitev mesečnega članskega prispevka sprejema upravni odbor 
združenja. 

b) za skupne naloge GZS 

Skupne naloge GZS so opredeljene v Statutu GZS, ki jih službe GZS nudijo za 
članarino in se vsako leto opredelijo s posebnim programom dela in finančnim načrtom, 
ki ga potrdi Skupščina GZS. 

O višini članarine za skupne naloge odloča UO GZS po predhodni obravnavi na UO 
združenj. 
 

28. člen 

Drugi viri 
Združenje pridobiva sredstva tudi iz dodatnih sredstev, ki se zbirajo na prostovoljni 
podlagi ali za plačila za opravljene storitve iz projektov in drugih dejavnosti, ki jih 
izvaja samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in podjetji. 
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

29. člen 

Ta pravila sprejme upravni odbor združenja na svoji seji in začnejo veljati z dnem 
njihovega sprejema. 
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