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Na podlagi 3. člena in 1. odstavka 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije, je 
Zbor članov Združenja kemijske industrije na svoji 2 seji, dne 23. 10. 2008. 

sprejel spremenjena 
 

PRAVILA 
ZDRUŽENJA KEMIJSKE INDUSTRIJE 

I. TEMELJNE DOLO ČBE 
 
1. člen 
 
GZS – Združenje kemijske industrije (v nadaljevanju ZKI) je spremenilo svoja pravila 
delovanja na osnovi 3. člena Statuta GZS. 
 
ZKI je samostojno, prostovoljno, nepridobitno in interesno združenje pravnih in fizičnih oseb, 
ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost v kemiji in kemiji sorodnih 
dejavnostih. 
 
ZKI zastopa interese članov celotne panoge. Deluje regijsko neodvisno, zastopa panogo proti 
državnim organom, institucijam in sindikatom ter zastopa interese v evropskih združenjih in 
institucijah Evropske unije. 
 
2. člen 
 
ZKI je sestavni del GZS, katere delovanje je urejeno s Statutom GZS. Samostojnost ZKI se 
uresničuje na naslednjih področjih: 

• samostojno načrtovanje, upravljanje 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 odločanja o skupnih nalogah GZS, 
• sodelovanje v dialogu s sindikati na pogajanjih o PKP, 
• sklepanje panožne kolektivne pogodbe. 

 
ZKI neodvisno sodeluje v pogajanjih za sklepanje panožne kolektivne pogodbe. Obseg 
zastopanja in pooblastila določi Upravni odbor ZKI. 
 
 
 
 
II. ČLANSTVO ZKI 
 
3. člen 

 
Člani ZKI  so pravne in fizične osebe, ki opravljajo v Sloveniji dejavnosti s področja kemije 
in njej sorodnih panog. 
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4. člen 
 
Nov član se lahko včlani v ZKI s pisno pristopno izjavo kadarkoli v letu. Članu se določi 
obračunski razred za višino članskega prispevka. Ob vstopu plača pristopnino in članarino, ki 
je določena mesečno. 
 
Član lahko izstopi iz ZKI s 1. januarjem v prihodnjega leta, če poda pisno izstopno izjavo do 
1. oktobra tekočega leta. 
 
 
III. IME IN SEDEŽ ZKI 
 
5. člen 
 
Ime: Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kemijske industrije. 
 
Skrajšano ime: GZS – ZKI. 
 
V angleščini se ime zbornice glasi: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – 
Association of Chemical Industries. 
 
Skrajšano ime zbornice v angleščini se glasi: CCIS - ACIS. 
 
Sedež ZKI je v Ljubljani, Dimičeva 13. 
 
6. člen 
 
Pečat ZKI je okrogle oblike, z navedbo: GZS – Združenje kemijske industrije. 
 
Skrbnik pečata je direktor ZKI. 
 
 
IV. JAVNOST DELA 
 
7. člen 
 
Delo ZKI je javno za vse člane, ob njihovem soglasju pa tudi za širšo javnost. Zaradi 
varovanja poslovne tajnosti, pogajalskih izhodišč ali drugih utemeljenih razlogov se lahko 
seje zaprejo za javnost. Seje upravnega odbora in drugih organov so praviloma javne za vse 
člane. 
 
ZKI redno obvešča člane o svojem delu z obveščanjem preko tiskanih in elektronskih medijev 
ter publikacij. 
V skladu z 20. členom teh Pravil, UO določi skupine dejavnosti in število mest za člane UO 
ZKI, upoštevajoč velikost podjetij in člane po položaju. Liste kandidatov po skupinah so 
lahko odprte. 
 
V. SREDSTVA ZA DELO 
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8. člen 
 
Sredstva za delo ZKI so: 
• mesečna članarina, 
• posebna namenska dodatna sredstva, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi, 
• plačila za opravljene storitve, 
• podporni prispevki, 
• nacionalni in evropski projekti, 
• drugi viri. 
 
9. člen 
 
Finančni načrt in višino članskega prispevka po posameznih obračunskih razredih obravnava 
Zbor članov ZKI na vsakoletni seji in ga sprejme z dvigom rok. 
 
10. člen 
 
UO ZKI sprejme predlog skupnih nalog, ki jih za potrebe ZKI izvaja GZS, nato se uskladijo z 
ostalimi zbornicami/združenji na UO GZS in so osnova za določitev članarine GZS za skupne 
naloge. 
 
11. člen 
 
Posameznemu članu se določi obračunski razred za višino članskega prispevka v skladu s 
sledečo tabelo: 

 

RAZRED 
Št. 

zaposlenih 
Prihodki v 

EUR 
Sredstva v 

EUR 
0 0     
1 <10 <2.000.000 <2.000.000 
2 <50 <5.000.000 <3.000.000 
3 <100 <12.000.000 <5.000.000 
4 <250 <25.000.000 <12.000.000 
5 <500 <50.000.000 <20.000.000 
6 <750 <100.000.000 <30.000.000 
7 <1000 <180.000.000 <80.000.000 
8 >1000 >180.000.000 >80.000.000 

 
• Št. Zaposlenih: število zaposlenih (AOP postavka 169) 
• Prihodki v EUR: čisti prihodek iz poslovanja (AOP postavka 90), 
• Sredstva v EUR: sredstva podjetja (AOP postavka 001), 
 
Pravna ali fizična oseba se razvrsti v obračunski razred, ki se določi, ko sta prvič izpolnjena 
dva od treh kriterijev. 
 
Višino mesečnega članskega prispevka po posameznih razredih in razmerja med njimi 
sprejema Zbor članov ZKI na predlog Komisije za članstvo in članski prispevek.  
 
 
Za podporne člane in posamezne gospodarske subjekte iz drugih panog, ki niso člani ZKI in 
želijo uveljavljati svoje interese, se dogovorno opredeli obseg in vrednost nalog, ki jih ZKI za 
njih opravlja. 
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12. člen 
 
Vsa sredstva za delo ZKI se vodijo v okviru GZS na posebnem podračunu s posebnimi 
stroškovnimi mesti na katerih se evidentirajo vsi njihovi prejemki in izdatki. 
 
Nadzor nad porabo članarine in drugih prihodkov opravlja Nadzorni odbor, ki ga voli zbor 
članov ZKI. Nadzor nad dodatno zbranimi sredstvi sekcij vodijo organi le teh. 
 
 
 
VI. DEJAVNOST IN NALOGE ZKI 
 
13. člen 
 
Shema organiziranosti ZKI je priloga Pravilom ZKI in se prilagaja potrebam delovanja. 
 
Razdelitev aktivnosti in nalog strokovne službe določa direktor ZKI glede na kadrovsko 
zasedbo. 
 
14. člen 
 
ZKI z letnim programom opredeli dejavnost in naloge, kot so zlasti: 
 
• zastopanje usklajenih interesov na področju zakonodaje in politik v RS in EU, 
• aktivnosti na razvojno tehnološkem področju, 
• vertikalno povezovanje za izvajanje specifičnih aktivnosti doma in v branžnih združenjih 

EU, 
• svetovanje in informiranje s področja panožne zakonodaje, 
• socialni dialog na ravni panoge in kolektivna pogodba dejavnosti, 
• izobraževanje in poklicni standardi, seminarji, posvetovanja, analize, 
• sodelovanje v skupnih aktivnostih GZS in OZ, 
• drugi dogovorjeni programi in aktivnosti. 
 
 
15. člen 
 
Zaradi raznolikosti dejavnosti in uresničevanja posebnih interesov po povezovanju skupine 
podjetij, ki spadajo v ožje področje dejavnosti in zaradi uveljavljanja specifičnega programa 
dela, se lahko člani organizirajo po interesnih področjih v sekcije, kjer uresničujejo svoje 
interese v vertikalni povezavi. 
 
Sekcije sprejmejo svoja Pravila delovanja, ki so v skladu s Pravili ZKI.  
 
 
VII. ORGANI UPRAVLJANJA 
 
16. člen 
 
Organ upravljanja ZKI je Upravni odbor. 
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Drugi organi  ZKI  so: 
 
- Zbor članov ZKI 
- predsednik UO, ki je istočasno predsednik Zbora članov ZKI, 
- 2 podpredsednika UO, 
- nadzorni odbor, 
- direktor ZKI. 
 
 
VII/1 Upravni odbor ZKI 
 
17. člen 
 
Upravni odbor ima liho število članov. Pri sestavi se upošteva ustrezna zastopanost članov po 
posameznih dejavnostih v panogi ter malih, srednjih in velikih podjetij, upoštevajoč deleže 
prihodkov iz prodaje posameznih skupin. Strukturo članov določi UO pred razpisom volitev 
UO novega mandata. 
 
UO šteje 23 predstavnikov članov ZKI. 
 
UO iz svojih članov izvoli predsednika in 2 podpredsednika UO, ki sta istočasno predsednika 
in podpredsednika Zbora članov ZKI. Volitve so načeloma javne. V primeru odločitve UO 
ZKI, da se volitve opravijo tajno, UO imenuje 3 člansko komisijo, ki pripravi in izvede  tajne 
volitve z glasovnicami. Odločitev o tajnih volitvah sprejme UO z navadno večino. 
 
Predsednik in podpredsednik sta izvoljena, če prejmeta večino glasov vseh članov UO. 
 
Mandat UO in izvoljenih predstavnikov traja 4 leta in je vezan na mandat Skupščine GZS. 
 
UO lahko imenuje  stalna in občasna delovna telesa in jim s sklepom določi pristojnosti in 
naloge. Stalna delovna telesa so sestavni del organizacijske sheme ZKI.  
 
V delu UO lahko sodelujejo tudi strokovnjaki iz gospodarstva ter predstavniki strokovnih in 
javnih institucij glede na obravnavano vsebino, vendar brez pravice glasovanja. 
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18. člen 
 
Seje UO se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno, praviloma pa vsake tri 
mesece. 
 
Seje sklicuje predsednik UO na lastno pobudo ali na predlog člana UO. Sejo mora sklicati če 
to zahteva 1/3 članov UO. Če je v 15 dneh po prejemu zahteve za sklic seje, predsednik ali 
direktor ne skliče, sejo skličejo predlagatelji. 
 
Seje UO ZKI vodi predsednik UO, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. 
 
Prvo sejo novoizvoljenega UO skliče in vodi do izvolitve novega predsednika najstarejši član 
novoizvoljenega UO. 
 
19. člen 
 
UO ZKI ima naslednje pristojnosti: 
 
• voli predsednika in podpredsednika UO oziroma ZKI, 
• predlaga Zboru članov ZKI program dela, finančni načrt in poročilo o delu, 
• predlaga Zboru članov ZKI višino članskega prispevka za potrebe ZKI, 
• potrjuje pogajalska izhodišča in dosežene dogovore pri pogajanja v okviru kolektivnega 

dogovarjanja s sindikati, 
• sprejema predloge in samostojne odločitve v zvezi s samostojnimi dejavnostmi in nalog, 

ki zadevajo sodelovanje pri skupnih nalogah GZS, 
• oblikuje odbore za spremljanje horizontalne zakonodaje in njihovih predsednikov, 
• imenuje stalna in občasna delovna telesa, 
• imenuje in razrešuje direktorja ZKI ter ocenjuje njegovo delo, 
• odloča o kadrovskih in drugih virih v okviru finančnih sredstev iz svoje pristojnosti, 
• določa sistematizacijo delovnih mest in plačilne razrede na predlog direktorja, 
• odloča o prejemkih direktorja ZKI. 
 
20. člen 
 
UO je sklepčen, če je prisotnih vsaj polovica članov ali pooblaščencev. 
 
UO odloča z večino glasov prisotnih članov, razen če je s temi pravili predpisana za 
veljavnost odločitve drugačna večina. 
 
UO odloča z večino glasov vseh članov odbora, ko: 
• voli predsednika in podpredsednika UO oz. ZKI 
• odloča o kadrovski politiki v ZKI, 
• imenuje direktorja. 
 
21. člen 
 
V nujnih primerih se lahko, na predlog predsednika UO, člani UO do posameznih vprašanj 
opredelijo pisno, po faxu ali elektronski pošti. Take opredelitve je potrebno potrditi na prvi 
naslednji seji UO. 
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O poteku seje se vodi zapisnik, ki vsebuje kratek 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. 
 
22. člen 
 
Vabilo in gradivo za sejo UO mora biti dostavljeno članom najmanj 7 dni pred sejo. Gradivo 
je lahko v pisni obliki, poslano po pošti ali v elektronski obliki ali izročeno. Le v izjemnih 
primerih je lahko rok za sklic seje krajši in se gradivo predloži na seji. 
 
VII/2 Zbor članov ZKI  
 
23. člen 
 
Zbor članov ZKI sestavljajo po en predstavnik vsake članice ZKI. Na seji je lahko prisotnih 
tudi več kot en predstavnik posamezne članice, vendar ima samo eden on njih pravico 
glasovanja.  
 
Zbor članov ZKI je sklepčen, če je ob napovedanem terminu na seji prisoten po en 
predstavnik vsaj enega več od polovice vseh članov združenja.  
 
Če ob napovedanem terminu seje pogoj iz prejšnjega odstavka ni izpolnjen, se pričetek seje 
odloži za 30 minut. Po poteku 30 minut se zbor članov šteje za sklepčnega. 
 
Zbor članov ZKI odloča z večino na seji prisotnih predstavnikov članov ZKI, ki imajo 
glasovalno pravico, razen v primeru volitev članov Upravnega odbora ZKI, ko se glasovi 
določijo skladno z 31. členom teh Pravil. 
 
24. člen 
 
Zbor članov ima sledeče pristojnosti: 
 
• sprejema pravila ZKI, 
• voli člane UO in nadzornega odbora ZKI, 
• sprejema letni program dela, finančni načrt in poročila o delu ZKI 
• določi višino članskih prispevkov za potrebe ZKI, 
• voli nadzorni odbor ZKI 
 
 
25. člen 
 
Vabilo na Zbor članov mora biti dostavljeno vsem članom ZKI najmanj 30 dni pred sejo, 
gradivo za sejo pa najmanj 7 dni pred sejo. Gradivo je lahko v pisni obliki, poslano po pošti 
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ali v elektronski obliki ali izročeno. Le v izjemnih primerih je lahko rok za sklic seje krajši in 
se gradivo predloži na seji. 
 
Člani morajo najmanj 15 dni pred sejo sporočiti ime svojega predstavnika Zboru članov, ki bo 
imel pravico glasovanja. 
 
26. člen 
 
O poteku Zbora članov se vodi zapisnik, ki vsebuje kratek povzetek razprave in sprejete 
sklepe. Podpišeta ga predsedujoči in zapisnikar. 
 
Zapisnik se praviloma potrdi na naslednjem Zboru članov, skupaj s poročilom o izvršitvi 
sklepov. 
 
27. člen 
 
Redni Zbora članov ZKI je enkrat letno in sicer 4. četrtek v mesecu oktobru. Redni Zbor 
članov ZKI ali UO ZKI lahko sprejmeta sklep o sklicu izredne seje Zbora članov.  
 
 
 
VII/3 Predsednika UO ZKI in Zbora članov ZKI 
 
28. člen 
 
Predsednik UO oziroma zbora članov ZKI ima sledeče pristojnosti: 
 
• predstavlja ZKI doma in v tujini, 
• sklicuje in vodi seje UO, 
• sklicuje in vodi seje Zbora članov ZKI 
• predlaga UO sprejem odločitev iz pristojnosti UO, 
• predlaga UO imenovanje 2 podpredsednikov, 
• uskladi in podpiše pogodbo o zaposlitvi direktorja ZKI, 
• podpisuje panožno kolektivno pogodbo, ki jo sklepa ZKI, 
• zastopa interese dejavnosti v UO GZS, 
• opravlja druge aktivnosti opredeljene s programom dela ter temi Pravili. 
• po položaju je član Upravnega odbora GZS 
 
29. člen  
 
Kandidate za predsednika ZKI lahko predlagajo vsi člani ZKI najkasneje 8 dni pred sejo 
upravnega odbora, na kateri se voli. Člani upravnega odbora lahko predlagajo kandidate za 
predsednika tudi na sami seji upravnega odbora. Kandidatno listo za predsednika pripravi 
direktor ZKI. 
 
Predlog mora poleg osebnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi njegovo pisno soglasje h 
kandidaturi in ime predlagatelja. 
 
Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme večino glasov vseh članov upravnega odbora ZKI. 
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Če nobeden od kandidatov ne prejme potrebne večine, se ponovi glasovanje med 
kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov. 
 
Če nobeden od kandidatov po ponovljenem postopku glasovanja, oziroma edini kandidat ne 
prejme potrebne večine glasov, se postopek prekine. Za naslednjo sejo upravnega odbora se 
pripravi nova kandidatna lista. 
 
 
VII/4 Direktor ZKI 
 
30. člen 
 
Direktor samostojno vodi strokovno delo in je za svoje delo odgovoren UO. 
 
Direktor je pooblaščen za sklepanje pravnih poslov v imenu in za račun ZKI v skladu s 
sprejetim programom dela in pooblastili UO. 
 
Direktor je odgovoren za finančno poslovanje v okviru letnega finančnega načrta ZKI in 
razpoložljivih sredstev v skladu z letnim programom dela in pravilnikom o finančnem 
poslovanju GZS. 
 
31. člen 
 
Direktor opravlja naslednje naloge: 
• zastopa in predstavlja ZKI v skladu s pooblastili, 
• organizira in izvaja v programu sprejete aktivnosti ZKI, 
• sodeluje z tujimi in domačimi združenji, z vladnimi in nevladnimi institucijami, kjer 

zastopa strokovne predloge in rešitve v interesu panoge in z njo povezane dejavnosti, 
• pripravlja gradiva, predlaga OU stališča, obrazložitve in predloge sklepov za seje, 
• zagotavlja pridobitev materialnih sredstev za delovanje in razvoj ter skrbi za ohranjanje in 

pridobivanje novih članov, 
• vodi in usklajuje vse dejavnosti v ZKI, 
• vodi kadrovske postopke in določa organizacijo delovnih postopkov, 
• predlaga zaposlitev delavcev in skrbi za uresničevanje njihovih pravic in obveznosti v 

skladu s splošnimi akti GZS. 
 
32. člen 
 
Direktor je imenovan za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Mandat 
predčasno preneha na podlagi sklepa o prenehanju delovanja ZKI ali z razrešitvijo. 
 
Vzroki in postopek za razrešitev direktorja morajo biti v skladu z 32. in 34. členom Statuta 
GZS. 
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VII/5 Volitve v organe ZKI in GZS 
 
33. člen 
 
Volitve v organe GZS se opravijo v skladu s Pravilnikom o volitvah organov GZS, 
upoštevajoč posebnost panožne strukture ZKI. 
 
Volitve članov Upravnega odbora ZKI se opravijo na Zboru članov ZKI. 
 
V skladu s 17. členom teh Pravil, UO določi skupine dejavnosti in število mest za člane teh 
skupin v UO ZKI. Liste kandidatov po skupinah so lahko odprte ali zaprte. 
 
Pri volitvah članov UO ima vsak član en glas. Vsak član voli le v okviru svoje skupine. 
Izvoljeni so kandidati, ki prejmejo največje število glasov v skupini. 
 
UO imenuje za izpeljavo volitev v UO ZKI, in skupščino GZS tričlansko volilno komisijo in 
njihove namestnike 
 
Podrobna navodila o volitvah sprejme UO ZKI na predlog direktorja. Navodila se sprejme z 
večino glasov prisotnih članov UO. 
 
Sekcije sprejmejo svoja Pravila delovanja, ki so v skladu s Pravili ZKI. 
 
 
 
VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV 
 
34. člen 
 
Pravice članov ZKI so zlasti: 
• aktivna in pasivna volilna pravica v organe ZKI in organe GZS, 
• dajanje pobud in predlogov za sprejemanje zakonov in drugih predpisov s področja 

gospodarstva, s katerimi se uveljavlja vpliv članov, 
• uporaba storitev ZKI in GZS, 
• pravica do obveščenosti glede vseh pomembnih vprašanj iz delovanja ZKI, 
• sodelovanje v organih ZKI, v strokovnih in drugih skupinah strokovnjakov za pripravo 

stališč in predlogov, 
• prejemanje povratnih informacij iz izvajanja dejavnosti, kjer sodeluje kot član. 
 
Obveznosti članov ZKI so zlasti: 
• spoštovanje Pravil ZKI in Statuta GZS, 
• stalno uresničevanje pravic preko organov ZKI in GZS, 
• aktivno vključevanje v pripravo strokovnih podlag in aktivnosti dejavnosti, 
• izvrševanje sprejetih sklepov organov ZKI, 
• spoštovanje dobrih poslovnih običajev in kodeksov poslovne morale, 
• 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. 
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IX. ORGANIZIRANOST ZKI 
 
35. člen 
 
ZKI sestavljajo vsi člani, ki jih predstavljajo organi in strokovne službe.  
 
Zaradi uresničevanja posebnih interesov, ki so vezana na panožna združenja ali posebne 
aktivnosti, se člani v skladu s Pravili lahko povezujejo v sekcije. 
 
36. člen 
 
Sekcije se oblikujejo in delujejo na osnovi predloga zainteresiranih članov ter sklepa UO ZKI. 
V sklepu UO se določijo okviri delovanja posamezne sekcije in sicer: 
• članstvo, ime sekcije ter drugi okviri za delovanje sekcije v skladu s Pravili ZKI, 
• področje dejavnosti, 
• organi sekcije. 
 
Organizacijo in koordinacijo dela v sekciji in z drugimi sekcijami vodi strokovna služba ZKI. 
 
Sekcija sprejme Pravila o svojem delovanju, ki niso v nasprotju s temi Pravili. 

 
Sekcije sprejemajo program dela v skladu s programom dela ZKI. Programe dela in finančne 
načrte potrjuje upravni odbor ZKI. 
 
37. člen 
 
Sekcije imajo lahko dodatni avtonomni vir financiranja, ki je določen na osnovi posebnih 
interesov članov sekcije za poseben program aktivnosti, ki ni predviden v programu dela ZKI. 
Višino dodatnega prispevka, način zbiranja in porabe določa Izvršilni odbor sekcije. 
 
38. člen 
 
Prilive in poraba sredstev se vodi na posebnem stroškovnem mestu sekcije in se ne sme 
porabiti za druge namene ZKI. 
 
Nadzor nad porabo sredstev opravlja Izvršilni odbor sekcije. 
 
39. člen 
 
Na ustanovnem zboru, ki ga skliče direktor ZKI, člani sekcije sprejmejo naslednje odločitve: 
• sklep o organizaciji sekcije, 
• se konstituirajo, kar pomeni da izvolijo izvršilni odbor, ki v nadaljevanju takoj izvoli 

predsednika in podpredsednika, nakar zbor določi okvire delovanja sekcije (vse ostale 
potrebne programe in sklepe sprejme izvršilni odbor). 

 
Sklep na Ustanovnem zboru, Zboru ali na Izvršilnem odboru je sprejet, če zanj glasuje večina 
prisotnih članov. 
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40. člen 
 
Mandat predsednikov sekcij traja 4 leta. Predsedniki sekcij se praviloma izvolijo izmed 
članov UO ZKI.  
 
41. člen  
 
Koordinacija dela med sekcijami poteka na naslednje načine: 
• s sodelovanjem predsednikov sekcij v upravnem odboru ZKI, 
• s sodelovanjem v delovnih telesih in na kolegiju strokovnih služb, glede na vsebino 

obravnav, ki ga vodi direktor ZKI. 
• s sodelovanjem predstavnikov sekcij v odborih in komisijah ZKI. 
 
 
 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
42. člen 
 
Upravni odbor združenja, predsednik in podpredsednik združenja, člani organov GZS, člani 
organov sekcij in drugi imenovani predstavniki, postanejo organi in predstavniki nove ZKI in 
nadaljujejo z delom do novih volitev. Sekretar združenja nadaljuje delo kot direktor ZKI do 
izteka mandata. 
 
43. člen 
 
Če član voljenega ali imenovanega predstavnika izstopi iz ZKI, se podeli začasno zastopanje 
drugemu predstavniku iz članstva, ki je prejel največ glasov na prejšnjih volitvah a vendar le 
do volitev v nove organe. 
 
44. člen 
 
Zbor članov ZKI mora razpisati volitve v roku določenem v Pravilniku o volitvah organov 
GZS. 
 
45. člen 
 
 Volitve v organe upravljanja GZS in ZKI v letu 2007 se opravijo v skladu s pravilnikom o 
volitvah organov GZS. 
 
46. člen 
 
Do ustanovitvenega Zbora članov ZKI opravlja njegove pristojnosti UO ZKI.  
 
48. člen 
 
Ta pravila je sprejel Zbor članov ZKI na svoji seji dne 25.10.2007. 
 
 
Ljubljana, 25. 10. 2007. 
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