
Na podlagi 28. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju GZS) je Upravni 

odbor Zbornice komunalnega gospodarstva (v nadaljevanju ZKG) na svoji 16. seji dne 19. 12. 

2006 sprejel in na 19. seji dne 16. 10. 2013, 4. seji dne 17.12.2015, 6. seji dne 19. 5. 2016, 3. 

korespondenčni seji dne 20. 3. 2017, 14. seji dne 20. 12. 2017 in 1. seji dne 18. 6. 2019 

dopolnil 

 

PRAVILA 

 

ZBORNICE KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA 

V GZS 

 
Vsebina pravil 

 
1. člen 

 

Pravila določajo: 

1. Temeljne določbe; 

2. Ime, sedež in pečat ZKG; 

3. Članstvo v ZKG ; 

4. Javnost dela; 

5. Organe upravljanja in delovna telesa ZKG, njihove pristojnosti in način dela; 

6. Volitve organov ZKG in v organe GZS; 

7. Cilje in program dela ZKG ter izvajanje nalog; 

8. Pravice in obveznosti članov ZKG; 

9. Pridobivanje sredstev za delo; 

10. Prehodne in končne določbe. 

 

1. Temeljne določbe 

 
2. člen 

 

ZKG je samostojno, prostovoljno, nepridobitno in interesno združenje pravnih in fizičnih 

oseb, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost na področju dejavnosti komunalnega 

gospodarstva. 

 

ZKG je samostojni sestavni del GZS. 

 

3. člen 

 

ZKG svojo samostojnost v GZS uresničuje na naslednjih področjih: 

• Samostojno upravljanje, načrtovanje in izvajanje lastnih dejavnosti; 

• Samostojno upravljanje finančnih sredstev za lastne dejavnosti; 

• Samostojno izvajanje kadrovske dejavnosti; 

• Samostojno nastopanje v pravnih razmerjih s tretjimi; 

• Sodelovanje v dejavnostih in organih GZS; 

• Samostojno vodenje pogajanj in sklepanje kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti 

komunalnega gospodarstva; 



• Samostojno včlanjevanje v mednarodne organizacije panožnega značaja; 

• Sodelovanje v procesu odločanja o skupnih nalogah GZS; 

• Samostojno sodelovanje v dejavnostih in organih izven GZS. 

 

4. člen 

 

ZKG samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov v okviru GZS, v razmerjih do 

zunanjih dejavnikov v Republiki Sloveniji (RS) in na ravni Evropske Unije (EU), vključno s 

sodelovanjem z Vlado RS, ministrstvi in drugimi državnimi organi, sodelovanjem na sejah 

odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej 

zadevajo interese njenih članov, sodelovanjem z institucijami EU in podobno. 

 

ZKG izraža in zastopa tudi druge posebne interese dejavnosti komunalnega gospodarstva. 

 

2. Ime, pečat in sedež Zbornice komunalnega gospodarstva 

 
5. člen 

 

Ime zbornice je: GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva. 

Skrajšano ime zbornice se glasi: GZS - ZKG. 

V angleščini se ime zbornice glasi: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – 

Chamber of Public Utilities 

Skrajšano ime zbornice v angleščini se glasi: CCIS – CPU. 

Sedež ZKG je v Ljubljani. 

 

6. člen 

 

Pečat Zbornice komunalnega gospodarstva je okrogle oblike, z navedbo sedeža in imena GZS 

- Zbornica komunalnega gospodarstva. Skrbnik pečata je direktor Zbornice komunalnega 

gospodarstva. Zbornica ima tudi svoj logotip, ki ga sprejme UO ZKG. 

 

3. Članstvo v Zbornici komunalnega gospodarstva 

 
7. člen 

 

Članstvo fizičnih in pravnih oseb v ZKG je prostovoljno. 

 

8. člen 

Člani plačujejo del članarine GZS za potrebe ZKG. Model članarine s kriteriji za razvrstitev 

članic v plačilne razrede in višino članarine za posamezne plačilne razrede določa UO ZKG 

za posamezno leto na osnovi letnega programa dela in letnega finančnega načrta. 

 

9. člen 

 

ZKG samostojno finančno razpolaga z delom članarine GZS, ki jo določi UO ZKG. 

 

10. člen 

 



Člani ZKG so fizične in pravne osebe, gospodarske družbe in samostojni podjetniki 

posamezniki, ki opravljajo dejavnosti komunalnega gospodarstva. 

 

11. člen 

 

Člani ZKG so lahko tudi druge fizične in pravne osebe, gospodarske družbe in samostojni 

podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnosti povezane z izvajanjem gospodarskih javnih 

služb varstva okolja ter niso zajete v 10. členu teh pravil (svetovanje, inženiring, projektanti, 

dobavitelji tehnologij in opreme, vzdrževalci, izvajalci gradbenih in instalacijskih del v 

komunalnem gospodarstvu). 

 

12. člen 

 

Fizične in pravne osebe, gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so člani 

drugih panožnih združenj in zbornic dejavnosti v sistemu GZS, se lahko v ZKG včlanijo na 

osnovi strokovnih interesov za delovanje v njenih delovnih telesih. Kriterije za višino 

članarine določi UO ZKG. 

 

13. člen 

 

Tuje pravne in fizične osebe se lahko včlanijo v ZKG kot podporni člani. 

 

14. člen 

 

Fizične in pravne osebe s področja znanosti, poklicna in strokovna društva in združenja ter 

druge organizacije, ki delujejo na področju komunalnih dejavnosti, se lahko včlanijo v ZKG 

kot podporni člani. 

 

15. člen 

 

Podporni člani sklenejo z GZS posebno pogodbo, s katero se dogovori način sodelovanja, 

storitve in članarina. Kriterije za višino članarine določi UO ZKG. 

 

16. člen 

 

Novi član se v ZKG včlani s pisno pristopno izjavo kadarkoli v letu. Novemu članu se določi 

plačilni razred za članarino na osnovi veljavnega modela članarine in se ga o tem pisno 

obvesti. 

 

Članarino v pristopnem letu, ki je sicer določena v letni višini, plača novi član v višini, ki je 

sorazmerna številu polnih mesecev članstva v pristopnem letu. 

 

17. člen 

 

Član lahko izstopi iz ZKG z dnem 1. januarja v prihodnjem koledarskem letu, če poda pisno 

izstopno izjavo do 1. oktobra tekočega leta. 

 

O vstopih ali izstopih članov ter o pristopu podpornih članov direktor zbornice redno poroča 

na sejah upravnega odbora ZKG. 

 



 

4. Javnost dela 

 
18. člen 

 

Delo ZKG je javno za vse člane, ob soglasju predsednika UO ZKG ali predsednikov 

posameznih stalnih delovnih teles ZKG pa tudi za širšo javnost. 

 

Javnost dela se zagotavlja zlasti z udeležbo novinarjev na sejah upravnega odbora, 

obveščanjem na novinarskih konferencah, z objavami v glasilih GZS in z obveščanjem v 

drugih tiskanih in elektronskih medijih. 

 

ZKG redno obvešča člane o svojem delu preko tiskanih in elektronskih medijev ter publikacij. 

 

5. Organi upravljanja in delovna telesa Zbornice komunalnega 

gospodarstva, njihove naloge ter pristojnosti 

 
19. člen 

 

Organi Zbornice komunalnega gospodarstva so: 

 

- Upravni odbor ZKG, 

- Predsednik ZKG, 

- Direktor ZKG. 

 

Upravni odbor Zbornice komunalnega gospodarstva 

 

20. člen 

 

Upravni odbor ZKG ima liho število članov. Šteje največ do 25 predstavnikov članov 

zbornice. 

 

Direktor ZKG je član Upravnega odbora po položaju in je zajet v številu v prejšnjem 

odstavku. 

 

21. člen 

 

Upravni odbor ZKG ima naslednje pristojnosti: 

• Sprejema pravila ZKG; 

• Voli predsednika in podpredsednike ZKG; 

• Sprejema letni program dela, letni finančni načrt, poročilo o delu in finančno poročilo 

o delu Zbornice komunalnega gospodarstva; 

• Določa del članarine GZS za potrebe ZKG; 

• Sprejme predlog o višini dela članarine GZS za skupne naloge, ki se usklajuje v okviru 

upravnega odbora GZS; 

• Sprejema stališča in predloge ter vse odločitve v zvezi s samostojnimi dejavnostmi 

ZKG in zagotavlja izpolnjevanje tudi tistih nalog, ki zadevajo sodelovanje združenj 

oz. zbornic pri skupnih nalogah v GZS; 

• Imenuje stalna ali začasna delovna telesa; 



• Imenuje in razrešuje direktorja ZKG, ocenjuje njegovo uspešnost; 

• Odloča o celotnih prejemkih direktorja (plača, povračilo stroškov idr.) upoštevajoč, da 

so celotni prejemki direktorja v sorazmerju z njegovimi nalogami in finančnim 

stanjem ZKG; 

• Sprejema sistemizacijo in načrt zaposlovanja ZKG v okviru finančnih sredstev iz svoje 

pristojnosti; 

• Določi število mest v UO ZKG in njihovo strukturo po skupinah malih, srednjih in 

velikih podjetij; 

• Ima druge pristojnosti v skladu s statutom GZS in pravili ZKG. 

 

22. člen 

 

UO ZKG se voli na smiselno enak način kot velja za volitve v skupščino GZS. Podrobna 

pravila za volitve v organe GZS sprejme UO ZKG. 

 

Volite članov UO ZKG se opravijo sočasno z volitvami organov Gospodarske zbornice 

Slovenije po določbah pravilnika o volitvah organov GZS. 

 

Mandat upravnega odbora ZKG je štiri leta, vezan je na mandat skupščine GZS. 

 

23. člen 

 

Konstitutivno sejo novoizvoljenega upravnega odbora skliče direktor najkasneje v sedmih 

dneh po ugotovitvi volilnih rezultatov. Na seji se najprej ugotovi rezultate volitev, ki jih 

pismeno poda volilna komisija. 

 

Do izvolitve predsednika vodi prvo sejo upravnega odbora direktor zbornice. 

 

24. člen 

 

Seje upravnega odbora vodi predsednik ZKG, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik 

zbornice. 

 

25. člen 

 

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

 

Če seja ni sklepčna se lahko, če tako sklenejo navzoči člani, štejejo za sprejete tisti sklepi 

Upravnega odbora, h katerim v 8-ih dneh po nesklepčnem upravnem odboru da naknadno 

pisno soglasje zadostno število na seji manjkajočih članov. 

 

26. člen 

 

Upravni odbor ZKG odloča z večino glasov navzočih članov razen, če ta pravila za sprejem 

posameznih odločitev predpisujejo drugačno večino. Vsak član ima pri glasovanju en glas. 

 

Če se glasuje o več sklepih, se glasuje po vrstnem redu predlaganih sklepov. Sprejet je tisti 

sklep, ki prvi dobi večino glasov navzočih članov.  

27. člen 

 



 

Upravni odbor ZKG odloča z večino glasov vseh svojih članov: 

• O sprejemu pravil ZKG; 

• O programu dela ZKG; 

• O finančnem načrtu ZKG; 

• O določitvi članarine ZKG; 

• O kadrovski politiki ZKG; 

• O imenovanju in razrešitvi direktorja ZKG. 

 

28. člen 

 

Seje UO ZKG se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno, praviloma pa vsake tri 

mesece. 

 

Seje sklicuje predsednik ZKG na lastno pobudo ali na pobudo člana UO ZKG. 

 

Če to zahteva 1/3 članov UO ZKG, mora sejo sklicati predsednik, v nasprotnem primeru 

direktor zbornice. Če predsednik ali direktor ZKG, ne skliče seje UO v petnajstih dneh po 

sprejemu zahteve za sklic seje lahko tisti, ki imajo pravico zahtevati sklic seje, sejo skličejo 

sami. Oblika zahtevka je pisna. 

 

29. člen 

 

Vabila na seje skupaj z gradivom pošilja direktor zbornice na osnovi poprejšnjega dogovora o 

dnevnem redu seje s predsednikom zbornice. 

 

Vabilo in gradivo za sejo upravnega odbora morajo biti članom poslana praviloma najmanj 

sedem dni pred sejo. 

 

V izjemnih primerih je lahko rok za sklic seje krajši. 

 

Gradiva je dovoljeno dopolnjevati tudi na sami seji, vendar s potrebno obrazložitvijo. 

 

V nujnih primerih se lahko skliče korespondenčno sejo. Na korespondenčni seji člani odločajo 

pisno, praviloma po e-pošti. 

30. člen 

 

Seje UO ZKG se lahko snema. Po seji se pripravi pisni zapisnik seje, ki v primeru snemane 

seje vsebuje samo sprejete in nesprejete sklepe. Pisni zapisnik potrdi predsedujoči. Tonski 

posnetek seje se hrani na ZKG v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

Pisni zapisnik se praviloma potrdi na naslednji seji UO ZKG, skupaj s poročilom o izvedbi 

sklepov. 

 

Obvezno se obravnava pregled neizvedenih sklepov, ki so bili sprejeti na prejšnjih sejah. 

 

 



 

31. člen 

 

V delu UO ZKG lahko sodelujejo tudi vabljeni predstavniki članov ZKG, predstavniki 

strokovnih in javnih institucij ter drugi zainteresirani predstavniki, ki bi lahko pripomogli k 

boljši obravnavi problematike. 

 

32. člen 

 

Seje UO ZKG so javne. Prisotni so lahko predstavniki sredstev javnega obveščanja. 

 

UO ZKG lahko zaradi razlogov varovanja poslovne tajnosti, pogajalskih izhodišč in drugih 

utemeljenih razlogov seje zapre za javnost. 

 

Predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva 

 

33. člen 

 

Predsednik ZKG je hkrati predsednik UO ZKG. 

 

Predsednik ZKG: 

• Predstavlja zbornico doma in v tujini; 

• Sklicuje in vodi seje UO ZKG; 

• Predlaga UO ZKG sprejem odločitev iz pristojnosti UO ZKG; 

• Predlaga UO ZKG v imenovanje podpredsednike ZKG, ki ga nadomeščajo v času 

njegove odsotnosti, 

• Predlaga UO ZKG imenovanje in razrešitev direktorja ZKG; 

• Uskladi in podpiše pogodbo o zaposlitvi z direktorjem ZKG; 

• V imenu ZKG podpisuje kolektivno pogodbo, ki jo sklepa ZKG, 

• Zastopa interese in stališča dejavnosti oziroma druge interese v upravnem odboru 

GZS; 

• Opravlja druge zadeve v skladu s pravili in programom ZKG in statutom GZS. 

 

Volitve predsednika Zbornice komunalnega gospodarstva 

 

34. člen 

 

Predsednika ZKG izvoli na svoji konstitutivni seji UO ZKG izmed svojih članov. Sedem dni 

pred konstitutivno sejo UO ZKG pozove vse članice zbornice, da predlagajo kandidata za 

predsednika. Kandidat za predsednika mora dati pisno soglasje. Člani upravnega odbora lahko 

predlagajo kandidate za predsednika tudi na sami seji UO ZKG. 

 

Volitve predsednika so praviloma javne. V primeru drugačne odločitve UO ZKG imenuje 

volilno komisijo, ki izpelje tajne volitve z glasovnicami. 

 

Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme večino glasov prisotnih članov UO ZKG. 

 

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. Postopek se ponovi na naslednji seji UO 

ZKG. 

 

Podpredsednik Zbornice komunalnega gospodarstva 

 

35. člen 

 

ZKG ima enega ali več podpredsednikov. 

 

Podpredsednika imenuje UO ZKG na predlog predsednika ZKG izmed svojih članov. 

 

Podpredsednik ZKG, ki ga določi predsednik ZKG ali če to iz objektivnih razlogov ni možno 

UO ZKG, nadomešča predsednika ZKG v času njegove odsotnosti. 

 

Direktor Zbornice komunalnega gospodarstva 

 

36. člen 

 

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

mu predčasno preneha na podlagi sklepa o prenehanju delovanja ZKG ali z razrešitvijo. 

 

Direktor zbornice je lahko razrešen iz naslednjih krivdnih ali nekrivdnih razlogov: 

• Če je kršil predpise ali temeljne določbe splošnih aktov GZS; 

• Če ni izvajal sklepov UO ZKG; 

• Če ni zagotavljal zakonitega in racionalnega gospodarjenja s sredstvi ZKG; 

• Če mu UO ZKG izreče nezaupnico; 

• Če iz objektivnih razlogov ni več zmožen opravljati nalog direktorja ZKG; 

• Na svojo željo; 

 

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

 

37. člen 

 

Direktor ZKG vodi strokovno delo in je za svoje delo odgovoren UO ZKG. Glede 

sodelovanja pri opravljanju skupnih nalog GZS, se direktor ZKG usklajuje s predsednikom 

GZS in generalnim direktorjem GZS. 

 

Direktor zbornice je pooblaščen za sklepanje pravnih poslov v imenu in za račun GZS iz 

dejavnosti ZKG, v skladu z njenim letnim programom dela in sklepi UO ZKG. 

 

Direktor ZKG je odgovoren za finančno poslovanje v okviru letnega finančnega načrta ZKG 

in razpoložljivih sredstev v skladu z letnim programom dela ZKG in pravilnikom o finančnem 

poslovanju GZS. 

 

38. člen 

 

Direktor ZKG opravlja naslednje naloge: 

• Zagotavlja pridobitev materialnih sredstev za delovanje in razvoj ZKG in skrbi za 

ohranjanje in pridobivanje novih članov; 



• Vodi in usklajuje izvajanje vseh dejavnosti ZKG; 

• Odloča o zaposlitvi delavcev v skladu s sistemizacijo in načrtom zaposlovanja in skrbi 

za uresničevanje njihovih pravic in obveznostmi v skladu s splošnimi akti GZS; 

• Na temelju letnega programa GZS in letnega programa ZKG sodeluje z drugimi deli 

GZS pri izvedbi posameznih dejavnosti ZKG in vključuje zunanje strokovne 

institucije, v skladu z aktom o notranji organizaciji; 

• Pripravi predlog letnega programa ZKG 

 

39. člen 

 

Direktor ZKG vodi strokovno službo zbornice in je odgovoren za njeno delo. 

 

Strokovna služba zbornice izvaja naloge in vse ostale aktivnosti, ki so določene v statutu GZS 

in drugih internih aktih GZS, pravilih ZKG in naloge izhajajoče iz sklepov UO ZKG. 

 

40. člen 

 

Direktor ZKG podpisuje akte ZKG razen tistih, ki jih sprejme UO ZKG in jih podpiše 

Predsednik ZKG. Zastopa stališča, ki jih je sprejel UO ZKG. 

 

 

Stalna in začasna delovna telesa Zbornice komunalnega gospodarstva 

 

41. člen 

 

UO ZKG imenuje stalna delovna telesa iz vrst članov, lahko pa tudi drugih strokovnjakov iz 

gospodarstva, znanosti in strokovne javnosti z namenom, da obravnavajo stanje na področju 

razvoja in pogojev delovanja podjetij dejavnosti komunalnega gospodarstva, ki jih pokrivajo 

in pripravljajo mnenja in stališča za sprejem na upravnem odboru. 

 

Zbornica komunalnega gospodarstva ima stalna delovna telesa: 

• Komisija za ekonomiko; 

• Komisija za oskrbo s pitno vodo; 

• Komisija za odvajanje in čiščenje odpadnih voda; 

• Podkomisija za male komunalne čistilne naprave; 

• Komisija za ravnanje z odpadki; 

• Komisija za urejanje in čiščenje javnih površin; 

• Komisija za pogrebno in pokopališko dejavnost, 

• Komisija za dimnikarsko dejavnost; 

• Komisija za nagrade in priznanja ZKG; 

• Komisija za kolektivna pogajanja; 

• Programski svet za pripravo Konference komunalnega gospodarstva Slovenije; 

• Koordinacija za delo v EurEau. 

 

Direktor ZKG je član Komisije za nagrade in priznanja ZKG in Komisije za kolektivna 

pogajanja po funkciji. 

 

Člani Programskega sveta za pripravo Konference komunalnega gospodarstva Slovenije so 

predsednik in podpredsedniki ZKG, predsedniki komisij za ekonomiko, oskrbo s pitno vodo, 



odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki in urejanje in čiščenje javnih površin 

ter predstavnik zunanjega izvajalca, ki sodeluje pri organizaciji konference. 

 

Koordinacijo za delo v EurEau vodi imenovani predstavnik ZKG v Generalni skupščini 

EurEau, člani pa so vsi imenovani predstavniki ZKG v komitejih EurEau. 

Stalno delovno telo je sklepčno, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Če sklepčnost 

ni zagotovljena, se po preteku 15 min sklepčnost ponovno preveri. Stalno delovno telo je v 

tem primeru sklepčno, če je prisotna več kot 1/3 članov. V ostalih primerih se smiselno 

uporabljajo pravila, ki veljajo za delo UO ZKG. 

 

42. člen 

 

UO ZKG ali stalna delovna telesa ZKG lahko po potrebi oblikujejo začasna delovna telesa 

zaradi reševanja posameznih, časovno omejenih vprašanj. Začasna delovna telesa se ustanovi 

s sklepom upravnega odbora ZKG ali stalnega delovnega telesa. S sklepom se določi tudi 

naloge in pristojnosti začasnih delovnih teles. 

 

Lahko se oblikujejo tudi skupna začasna delovna telesa z drugimi organizacijami. Sklepi 

skupnih delovnih teles morajo biti potrjeni s strani pristojnih stalnih delovnih teles ZKG. 

 

S sklepi stalnih delovnih teles, ki imajo finančne posledice mora, glede na pristojnosti, 

soglašati UO ZKG ali direktor ZKG. Predsedniki stalnih delovnih teles ZKG lahko tudi 

sklepe, ki nimajo finančnih posledic posredujejo v potrditev UO ZKG. 

 

6. Volitve organov Zbornice komunalnega gospodarstva in GZS 

 
43. člen 

 

Volitve v organe ZKG in GZS na nacionalni ravni razpiše predsednik skupščine GZS. Razpis 

in izvedbo volitev ureja pravilnik o volitvah organov GZS. 

 

Upravni odbor ZKG v roku sedmih dni od prejema izračuna števila mest v skupščini GZS po 

2. členu Pravilnika o volitvah organov GZS določi število mest v upravnem odboru ZKG in 

njihovo strukturo po skupinah malih, srednjih in velikih podjetij, sorazmerno njihovemu 

deležu sredstev, števila zaposlenih in prihodkov. Pri razvrščanju članov po velikosti upošteva 

kriterije po ZGD. 

 

Predstavnike v organe ZKG in GZS volijo vsi člani. Pri volitvah ima vsak član en glas in 

dodatno število sorazmerno višini sredstev, števila zaposlenih in višine prihodkov.  

Vsak član voli le v okviru svoje skupine. Izvoljeni so kandidati, ki prejmejo največje število 

glasov v skupini. 

 

44. člen 

 

Volitve članov UO ZKG in njenih predstavnikov v Skupščini GZS po določbah pravilnika o 

volitvah organov GZS vodi volilna komisija, ki jo imenuje UO ZKG. 

 

Naloge volilne komisije so: 



• Vodi volitve upravnega odbora ZKG in njenih predstavnikov v skupščini GZS; 

• Verificira izračune strokovne službe GZS o številu glasov posameznih članov ZKG; 

• Določi kandidatno listo za člane upravnega odbora ZKG; 

• Določi kandidatno listo za predstavnike ZKG v organih GZS; 

• Pristopi k izdelavi glasovnic. Izdelavo glasovnic zagotovi strokovna služba GZS. Na 

glasovnicah sta napisani kandidatni listi za volitve članov UO zbornice in volitve 

predstavnikov zbornice v skupščino GZS; 

• Naslovi vabila članom ZKG za volitve s priloženimi glasovnicami. Distribucijo vabil 

zagotovi strokovna služba GZS; 

• Ugotovi izid glasovanja na volitvah in razglasi volilne izide. 

 

 

7. Cilji članstva, programske usmeritve ter izvajanje nalog 

Zbornice komunalnega gospodarstva 

 
45. člen 

 

Cilji članstva v Zbornici komunalnega gospodarstva 

 

Člani delujejo v ZKG zaradi: 

• Uveljavljanja skupnih interesov za doseganje ugodnih pogojev gospodarjenja pri 

sprejemanju in uresničevanju gospodarskega sistema in ekonomske politike, ki 

zagotavljajo napredek dejavnosti komunalnega gospodarstva; 

• Uveljavljanje stališč za zaščito kapitala in ustvarjanje konkurenčnosti tudi z urejanjem 

odnosov med delodajalci in delojemalci v socialno ekonomskem dialogu na ravni 

dejavnosti komunalnega gospodarstva; 

• Pospeševanja strokovnega dela v dejavnosti komunalnega gospodarstva na področjih 

izobraževanja, raziskav in razvoja; 

• Uveljavljanja lastnih interesov pri vključevanju države v mednarodne ekonomske 

odnose; 

• Obvladovanja tehničnih predpisov in standardizacije; 

• Aktivnosti pri zagotavljanju povezav med člani ZKG ter sorodnimi organizacijami v 

domovini in tujini, vključno s članstvom v mednarodnih panožnih organizacijah; 

• Drugih aktivnosti, ki jih opredelijo organi ZKG. 

 

46. člen 

 

Naloge in programske usmeritve za izpolnjevanje ciljev članstva 

 

Z namenom izpolnjevanja ciljev članstva v ZKG, za svoje člane opravlja dejavnosti in naloge 

zlasti na naslednjih področjih: 

• Zastopanje interesov članov na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva in pri 

oblikovanju področne zakonodaje; 

• Sektorski socialni dialog s sklepanjem kolektivnih pogodb dejavnosti in sodelovanje v 

procesu usklajevanja skupnih interesov članov na nacionalni ravni; 

• Spremljanje stanja v stroki in predlaganje ukrepov za razvoj stroke ter poklicnega in 

strokovnega izobraževanja; 

• Zagotavljanje poslovnih informacij in nasvetov s področja delovanja; 



• Članstvo v mednarodnih poslovnih in delodajalskih združenjih na področju 

komunalnega gospodarstva; 

• Uresničevanje ostalih interesov članov. 

 

Podrobneje se naloge opredelijo v poslovnem načrtu in letnih programih dela ZKG. 

 

47. člen 

 

Izvajanje nalog in programskih usmeritev 

 

ZKG izvaja naloge in programske usmeritve z opravljanjem produktov za člane na naslednjih 

področjih delovanja: 

1. Organiziranost zbornice; 

2. Zastopanje interesov članstva - družb s področja dejavnosti gospodarskih javnih 

služb varstva okolja; 

3. Ekonomsko socialni dialog; 

4. Spodbujanje razvoja in konkurenčnosti dejavnosti; 

5. Informiranje in svetovanje - osnovne panožne informacije in nasveti; 

6. Zakonodaja in politike; 

7. Izobraževanje in usposabljanje; 

8. Organizacija dogodkov; 

9. Druge storitve; 

 

Izobraževanja, seminarji in podobni dogodki, ki jih organizira ZKG so za člane GZS-ZKG s 

poravnanimi obveznostmi praviloma brezplačni, za ostale udeležence pa se zaračuna 

kotizacija. Po prijavi je odpoved možna do roka, ki se navede na vabilu, po tem roku se 

kotizacija zaračuna v celoti.  Direktor ZKG lahko zaradi interesa ZKG po lastni presoji odobri 

udeležbo tudi nečlanom GZS-ZKG brez plačila kotizacije. ZKG lahko zaradi prostorskih 

omejitev kadarkoli pred izvedbo dogodka omeji udeležbo. 

 

ZKG lahko organizira dogodke, pri katerih se za udeležbo zaračuna kotizacija vsem 

udeležencem. 

48. člen 

 

UO ZKG za tekoče leto sprejme program dela. Predloge vsebin za program dela posredujejo 

člani ZKG, oblikuje pa jih strokovna služba ZKG ob upoštevanju ciljev, nalog in usmeritev 

ter področij delovanja skladno s sprejetim poslovnim načrtom. 

 

Program dela se dopolnjuje med letom po potrebah na osnovi sklepov UO ZKG. 

 

49. člen 

 

Pri izvajanju letnega programa dela in finančnega načrta ZKG se upoštevajo osnovna 

izhodišča in določbe Statuta GZS. 

 

50. člen 

 



ZKG pri svojem delu sodeluje in se povezuje z drugimi organizacijskimi enotami GZS z 

namenom povečevanja učinkovitosti svojega delovanja in koristi za svoje člane. Vsako 

povezovanje odobri UO ZKG in določi čas njegovega trajanja. 

 

51. člen 

 

Naloge izvajajo člani, organi in strokovna služba ZKG zlasti: 

• S sprejemanjem odločitev, sklepov, priporočil in oblikovanjem mnenj in stališč na 

sejah UO ZKG in delovnih telesih ZKG; 

• Z dajanjem pobud za ureditev problemov pomembnih za dejavnost, še posebej pri 

obravnavi strokovnih izhodišč za zakonodajne akte in druge predpise; 

• Z razvojem sodelovanja s strokovnimi, znanstvenimi in izobraževalnimi 

organizacijami za dviganje strokovne uspešnosti članov ZKG; 

• Z organiziranjem strokovnih posvetov, predavanj ali sestankov za uresničevanje 

strokovnih in drugih pogojev pomembnih za razvoj dejavnosti, poslovanja in tržne 

uspešnosti; 

• Z drugimi aktivnostmi. 

 

8. Pravice in obveznosti članov Zbornice komunalnega gospodarstva 

 
52. člen 

 

Pravice članov Zbornice komunalnega gospodarstva so zlasti: 

• Aktivna in pasivna volilna pravica v organe ZKG in organe GZS; 

• Dajanje pobud in predlogov za sprejemanje, dopolnjevanje in spreminjanje zakonov in 

drugih predpisov s področja gospodarstva, s katerimi se uveljavlja vpliv članov in 

zagotavlja napredek dejavnosti in vsega gospodarstva; 

• Posredovanje predlogov, pobud, mnenj in stališč organom ZKG in organom GZS z 

namenom urejanja vprašanj na področjih, ki zadevajo delovanje dejavnosti in so 

pomembni za njih in ostalo gospodarstvo; 

• Uveljavljanje stališč in predlogov preko ZKG do državnih organov v RS in do 

organov EU; 

Uporaba storitev ZKG in GZS ob poravnani članarini,; 

• Pravica do obveščenosti glede vseh pomembnih vprašanj iz delovanja ZKG in GZS; 

• Sodelovanje v delu organov ZKG ter delu strokovnih in drugih delovnih teles za 

pripravo stališč in predlogov ZKG; 

• Posredovanje in razreševanje sporov preko Stalne arbitraže pri GZS in drugih oblik 

alternativnega razreševanja sporov; 

• Prejemanje povratnih informacij iz izvajanja dejavnosti, kjer sodeluje kot član. 

 

Podporni člani nimajo volilne pravice v organe ZKG in organe GZS. 

 

53. člen 

 

Obveznosti članov Zbornice komunalnega gospodarstva so zlasti: 

• Spoštovanje Pravil ZKG ter Statuta in drugih splošnih aktov GZS; 

• Aktivno uresničevanje pravic preko organov ZKG in organov GZS, 

• Aktivno vključevanje v pripravo strokovnih podlag in vključevanje v dejavnosti ZKG; 



• Dajanje splošnih informacij za potrebe izvajanja dejavnosti in uresničevanja interesov 

članov ZKG; 

• Izvrševanje sprejetih sklepov organov ZKG in organov GZS; 

• Spoštovanje dobrih poslovnih običajev in kodeksov poslovne morale; 

• redno plačevanje članskega prispevka in drugih dogovorjenih prispevkov; 

• Redno sporočanje o spremembah podatkov o članu. 

 

9. Sredstva za delo 
 

54. člen 

 

Sredstva za delo Zbornice komunalnega gospodarstva so: 

 

• Članarina ZKG; 

• Posebna namenska sredstva, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi; 

• Plačila za opravljene storitve; 

• Sredstva iz državnega proračuna za izvajanje prenesenih javnih nalog; 

• Donacije in darila; 

• Drugi viri. 

 

55. člen 

 

Članarina Zbornice komunalnega gospodarstva 

 

Članarina za posameznega člana ZKG se praviloma določi na osnovi razvrstitve v obračunski 

razred, z uporabo naslednjih kriterijev: število zaposlenih, prihodki in sredstva. Član se 

razvrsti v obračunski razred ko sta izpolnjena dva od treh kriterijev. 

 

Višino članarine za obračunske razrede določi UO ZKG na podlagi programa dela in 

finančnega načrta za obravnavano leto. 

 

Ugotovitveni sklep o višini članarine ZKG sprejme Skupščina GZS.  

 

Člani ZKG plačujejo letno članarino v dveh enakih obrokih. Za prvo polovico leta se izstavi 

račun v januarju tekočega leta, za drugo polovico članarine pa julija tekočega leta. 

 

56. člen 

 

Uporaba članarine 

 

S članarino za naloge ZKG se financirajo: 

 

• Naloge zastopanja interesov članov ZKG v postopkih sprejemanja in izvajanja 

zakonov, strategij in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske 

politike; 

• Naloge v sektorskem socialnem dialogu v obsegu iz letnega programa ZKG; 

• Naloge, ki se izvajajo po letnem programu dela v skladu s pravili ZKG. 

 

Druge storitve ZKG posebej zaračunava. 



 

 

 

57. člen 

 

Določitev višine dela članarine GZS za skupne naloge GZS 

 

UO ZKG oblikuje predlog skupnih nalog GZS, ki jih za njene potrebe izvaja GZS, te se 

uskladijo z ostalimi zbornicami/združenji na UO GZS in so osnova za določitev članarine za 

skupne naloge GZS. 

 

58. člen 

 

Pridobivanje dodatnih sredstev za posebej opredeljene naloge 

 

Za opravljanje določenih dodatnih nalog za katere je zainteresiranih več članov ZKG in 

drugih organizacijskih enot GZS, to je za posebej opredeljene naloge, ki se izvajajo v okviru 

ZKG, se na prostovoljni podlagi zbirajo dodatna sredstva, s katerimi ti deli avtonomno 

razpolagajo v skladu z namenom zbiranja. Višino, način zbiranja in uporabo zbranih sredstev 

ter pokrivanje strokovnih in administrativnih stroškov ZKG, se uredi s pogodbo med ZKG in 

zainteresiranimi člani. 

 

 

10. Prehodni in končna določba 
 

 

59. člen 

 

Najkasneje do 31. 12. 2016 se sestava delovnih teles prilagodi tem pravilom. Začasna in druga 

delovna telesa, ki so bila ustanovljena pred spremembo teh pravil do prilagoditve nadaljujejo 

svoje delo. 

 

Po izteku posameznega mandatnega obdobja UO ZKG in stalnih delovnih teles začasna 

delovna telesa prenehajo delovati, lahko pa se s sklepom ob smiselni uporabi 42. člena 

njihovo delo podaljša. 

60. člen 

 

Če član voljenega ali imenovanega predstavnika izstopi iz ZKG, se podeli začasno zastopanje 

drugemu predstavniku iz članstva na predlog UO ZKG, vendar le do volitev v nove organe. 

 

61. člen 

 

Ta pravila sprejme UO ZKG na svoji seji. Veljajo takoj, objavijo pa se na spletnih straneh 

ZKG. 


