Skupščina GZS je na podlagi 11. čl. ZGZ, ter 38., 56. in 57. člena statuta GZS na svojih
sejah, 22. novembra 2006 in s spremembami na seji, 14. marca 2007, ter s spremembami na
seji, 8. decembra 2010 sprejela naslednji

ČISTOPIS PRAVILNIKA O VOLITVAH ORGANOV GZS

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za:







volitve upravnih odborov združenj oz. zbornic dejavnosti, drugih interesnih združenj
in regionalnih zbornic oz. območnih zbornic (v nadaljevanju: združenja in zbornice),
volitve predstavnikov združenj in zbornic v skupščino GZS,
volitve predsednika skupščine GZS,
volitve predsednika GZS,
volitve upravnega odbora GZS in
volitve nadzornega odbora GZS.

Volitve so tajne.
Strokovna podpora za izvedbo volitev se zagotavlja v sladu z aktom o notranji organizaciji
GZS.
2. člen
(določitev mest v skupščini GZS)
Strokovna služba GZS dva meseca pred potekom mandata skupščine GZS na podlagi stanja
članstva v posameznem združenju oz. zbornici v skladu s kriteriji za določitev števila
predstavniških mest iz 38. člena statuta GZS za vsako združenje oz. zbornico izračuna
ustrezno število predstavniških mest v skupščini GZS.
3. člen
(določitev mest v upravnih odborih združenj oz. zbornic)
Upravni odbori združenj oz. zbornic v roku sedmih dni od prejema izračuna števila mest v
skupščini po 2. čl. tega pravilnika določijo število mest v upravnem odboru združenj oz.
zbornic in njihovo strukturo po skupinah malih, srednjih in velikih podjetij, sorazmerno
njihovemu deležu sredstev, števila zaposlenih in prihodkov. Upravni odbori na isti seji
imenujejo za izpeljavo volitev v združenju oz. zbornici tričlansko volilno komisijo in
namestnike članov volilne komisije.

4. člen
(poziv k predlaganju kandidatov)
Predsednik skupščine GZS naslednji dan po poteku roka iz 3. člena tega pravilnika pozove
člane, organizirane v posameznem združenju oz. zbornici, da v petnajstih dneh predlagajo:




kandidate za člane upravnih odborov združenj oz. zbornic, v katerih so organizirani,
kandidate za predstavnike združenj oz. zbornic v skupščini GZS
in kandidate za predsednika GZS.

Rok za vložitev kandidatur za predsednika GZS je do 7 dni pred potekom mandata skupščine
GZS.
Poziv se posreduje preko elektronske pošte in na spletnih straneh GZS, na katerih so
objavljeni tudi obrazci za prijavo kandidatov.
Kandidatura se vlaga na posebnem obrazcu, ki poleg osebnih podatkov kandidata vsebuje še
naziv in matično številko podjetja, v katerem je kandidat zaposlen in pisno soglasje kandidata
h kandidaturi.
Kandidature se pošljejo na naslov GZS, Dimičeva 13, Ljubljana s pripisom »Za volitve GZS«.
Strokovna služba razpošlje kandidature po posameznih združenjih oz. zbornicah.
Volitve članov upravnih odborov združenj oz. zbornic se izvedejo v roku petinštirideset dni
po poteku roka iz 1. odst. tega člena.

5. člen
(določitev volilnega imenika)
Strokovna služba v tridesetih dneh od roka iz 2. člena tega pravilnika določi volilni imenik, v
katerem razvrsti člane združenj oz. zbornic znotraj posameznega združenja oz. zbornice v
skupino malih, srednjih in velikih podjetij skupaj s pripadajočim številom glasov.
6. člen
(število glasov)
Pri volitvah članov upravnih odborov združenj oz. zbornic in njihovih predstavnikov v
skupščini GZS ima vsak član GZS en glas in dodatno število sorazmerno višini njegovih
sredstev, številu zaposlenih, prihodkov in članarine.
Član GZS voli le znotraj razreda malih, srednjih oz. velikih podjetij, ki mu pripada v
združenju oz. zbornici.
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Kadar so tudi kandidati za člane skupščine GZS glede na večje število predstavnikov
združenj oz. zbornic v skupščini GZS v skladu s 38. čl. statuta GZS razvrščeni v razrede po
prejšnjem odstavku, voli član znotraj razreda, ki mu pripada.
7. člen
(izračun števila glasov)
Strokovna služba izračuna število glasov posameznega volilnega upravičenca po kriterijih iz
6. člena in v roku iz 5. člena tega pravilnika na naslednji način:








strokovna služba določi za potrebe izračuna določen obseg vseh glasov za volitve
članov upravnega odbora združenja oz. zbornice in njihovih predstavnikov v
skupščino GZS;
v skupnem številu glasov iz prejšnje alineje ima vsak volilni upravičenec 1 glas in še
toliko dodatnih, kot to ustreza proporcionalno v okviru skupnega števila glasov
združenja oz. zbornice višini njegovih sredstev, števila zaposlenih, prihodkov in
članarine;
tajnost volitev se zagotovi tako, da se po prejšnji alineji ugotovljeno število glasov
posameznega člana uvrsti v enega od več glasovnih razredov, ki se oblikujejo zaradi
uresničevanja načela tajnosti volitev;
za zagotavljanje tajnosti volitev volilnega upravičenca, se tajnost doseže tudi tako, da
se lahko glasuje z več glasovnicami (katerih seštevek glasov ustreza številu glasov
volilnega upravičenca).

Volilna komisija vsakega združenja oz. zbornice verificira izračune strokovne službe.
II. VOLITVE UPRAVNIH ODBOROV ZDRUŽENJ OZ. ZBORNIC IN NJIHOVIH
PREDSTAVNIKOV V SKUPŠČINO GZS
8. člen
(določitev kandidatnih list)
Volilna komisija posameznega združenja oz. zbornice v roku treh dni po poteku roka iz 1.
odst 4. člena tega pravilnika določi kandidatne liste za člane upravnih odborov združenj oz.
zbornic, in sicer:




za razred malih podjetij,
razred srednje velikih podjetij
in razred velikih podjetij

Volilna komisija združenja oz. zbornice, ki ima večje število predstavnikov v skupščini GZS
razvrsti tudi


kandidate za člane skupščine na ločene kandidatne liste malih, srednjih in velikih
podjetij, če je to glede na število mest in strukturo članov možno.

Isti kandidat ne more biti istočasno kandidat za člana skupščine iz združenja in iz zbornice.
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Na kandidatno listo za posamezni organ GZS je lahko uvrščen samo po en kandidat iz
posameznega podjetja.
9. člen
(vrstni red kandidatov)
Volilna komisija določi z žrebom vrstni red imen kandidatov na posamezni kandidacijski listi.
10. Člen
(priprava glasovnic)
Strokovna služba v sodelovanju z volilno komisijo združenja oz. zbornice poskrbi za pripravo
glasovnice tako, da so kandidati navedeni za vsak volilni razred posebej ( mala, srednje velika
in velika podjetja), in se volijo v posameznem razredu.
Imena kandidatov se napišejo na glasovnico v vrstnem redu kot ga po 9. členu določi volilna
komisija.
Vsak član prejme glasovnico za volitve v združenju oz. zbornici in za volitve članov
skupščine GZS.
Če je član dveh ali več združenj oz. zbornic dobi za vsako združenje oz. zbornico glasovnice
posebej.
Pred imenom vsakega kandidata je na glasovnici zaporedna številka.
Vsaka glasovnica vsebuje navodilo, koliko kandidatov se voli na posamezni kandidatni listi,
kako se voli in kdaj je glasovnica neveljavna.
11. člen
(vabila za volitve po pošti)
Volilna komisija združenja oz. zbornice naslovi članom vabila za volitve s priloženimi
glasovnicami najpozneje 7 dni pred razpisanim datumom volitev. Poziv za volitve se objavi
tudi na spletnih straneh GZS.
Vabilo vsebuje obvestilo, da se glasuje samo po pošti ter naslov in skrajni rok za sprejem
glasovnic.
Strokovna služba zagotovi ustrezno distribucijo vabil volilnih komisij iz 1. odstavka tega
člena s spremnim dopisom na naslove poslovodnih organov članov GZS.
Pošiljka, ki jo prejme volilni upravičenec, vsebuje poleg dopisa še glasovnice, kuverte za
glasovnice, potrdilo o udeležbi in povratno kuverto, ki je že opremljena z naslovom volilne
komisije in je frankirana. Dopisi z vabili so opremljeni s črtno kodo za identifikacijo volilnega
upravičenca. Potrdilo o udeležbi volilni upravičenec opremi s podpisom in žigom ter priloži v
povratno kuverto skupaj z zapečatenimi kuvertami z glasovnicami.
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12. Člen
(način glasovanja)
Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka kandidata na posameznih kandidatnih listah.
Za neveljavno se šteje glasovnica, na kateri je označenih več številk pred imeni kandidatov
kot se jih voli ali če ni označena nobena številka pred imeni kandidatov na kandidatni listi.
Izvoljeni so tisti kandidati, ki prejmejo največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov prejela enako število glasov za uvrstitev med izvoljene, ugotovi
izvolitev kandidata volilna komisija združenja oz. zbornice dejavnosti in regionalne oz.
območne zbornice z žrebom.
13. člen
(vračilo glasovnic)
Volilni upravičenec vstavi izpolnjeno glasovnico s kandidati združenja v manjšo kuverto z
napisom "za združenje" ter za zbornice v manjšo kuverto z napisom »za zbornico«. Kuverte
skupaj s kodiranim vabilom za volitve vstavi v večjo, prednaslovljeno in frankirano kuverto in
jo pošlje po pošti na sedež GZS v Ljubljani.
Glasovnice se oddajo po pošti tako, da jih volilna komisija prejme najkasneje zadnji dan roka
za sprejem glasovnic.
Vse glasovnice, ki prispejo po roku za sprejem glasovnic se ne upoštevajo pri štetju glasov.
14. člen
(štetje glasov)
Strokovna služba zagotovi, da se vse v roku dospele kuverte volilnih upravičencev shranijo do
začetka odpiranja, kjer sodelujejo volilne komisije združenj oz. zbornic.
Po odprtju večje kuverte iz 13. člena se iz njih najprej izloči kodirano vabilo in opravi
registracijo volilnega udeleženca. Kuverte z glasovnicami "za združenje" oz. "za zbornico" se
nato ob navzočnosti volilnih komisij razvrsti v skrinjice po združenjih oz. zbornicah ter nato
prične z odpiranjem kuvert in štetjem glasov.
Volilne komisije lahko pooblastijo strokovno službo GZS, da opravi del zgoraj omenjenih
opravil.
Štetje glasovnic se prične naslednji dan po poteku roka za oddajo glasovnic po vrstnem redu,
ki ga pripravi strokovna služba v soglasju z volilnimi komisijami. Vse volilne komisije
morajo zaključiti štetje glasov najkasneje v desetih dneh od poteka roka za oddajo glasovnic.
Takoj po preštetju glasov volilne komisije zapisniško ugotovijo izide glasovanja in jih
razglasijo.
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15. člen
(predčasno prenehanje mandatov)
V primeru predčasnega prenehanja mandata članu upravnega odbora združenja oz. zbornice
ali predstavniku združenja oz. zbornice v Skupščini GZS zaradi spremembe delovnega
področja ali iz drugih razlogov, upravni odbor združenja oz. zbornice odloči o njegovi
nadomestitvi bodisi s kandidatom, ki se je na volitvah uvrstil tik za zadnjim še izvoljenim
članom ali pa, da nadomestno imenovanje opravi gospodarski subjekt na osnovi poziva
upravnega odbora združenja oz. zbornice, iz katerega je prihajal predstavnik, ki mu je
prenehal mandat.
Nadomestno izvolitev ugotovi zapisniško ustrezni upravni odbor.

IV. VOLITVE PREDSEDNIKA GZS, UPRAVNEGA ODBORA IN NADZORNEGA
ODBORA GZS

16. člen
(izvolitev predsednikov združenj oz. zbornic)
Novo izvoljeni upravni odbori združenj oz. zbornic se sestanejo na konstitutivni seji v roku
sedmih dni po ugotovitvi volilnih izidov in izmed sebe izvolijo predsednika združenja oz.
zbornice.
17. člen
(konstitutivna seja skupščine GZS)
Novo izvoljena skupščina GZS novega mandata se sestane na konstitutivni seji v roku 15 dni
po razglasitvi volilnih rezultatov, ki jo skliče predsednik GZS.
V vabilu za sejo novo izvoljene skupščine GZS se člane skupščine pozove, da pripravijo
predloge za predsednika skupščine, ki ga izberejo izmed sebe in za člane nadzornega odbora
GZS, ki ne morejo biti člani katerega koli drugega organa GZS ali iz vrst zaposlenih na
GZS.
Do izvolitve predsednika skupščine vodi sejo najstarejši član skupščine GZS.
Skupščina izvoli tri člansko volilno komisijo.
Skupščina izvoli predsednika skupščine GZS na smiselno enak način kot se voli predsednika
GZS.
18. člen
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(potrditev kandidatur za predsednika GZS)
Skupščina GZS v nadaljevanju potrdi listo kandidatov za predsednika GZS, na katero so
uvrščeni kandidati, ki so jih v roku posredovali člani GZS.
Kandidat za predsednika je uvrščen na listo, če ga je predlagalo vsaj deset članov GZS.
Razširitev liste z novimi kandidati lahko predlaga najmanj 10 članov skupščine, ki morajo
predložiti tudi soglasje kandidata.
19. člen
(predstavitev predsedniških kandidatov)
Pred glasovanjem mora biti dana kandidatom možnost, da se predstavijo in izrazijo poglede
na vlogo predsednika GZS in programska izhodišča dela GZS.
20. člen
(volitve predsednika GZS)
O izvolitvi predsednika GZS se glasuje z glasovnicami, ki jih pripravi strokovna služba in
katerih so kandidati vpisani po abecednem redu.
Glasuje se tako, da se obkroži številka pred enim imenom kandidata za predsednika.
Za neveljavno se šteje glasovnica, na kateri je obkroženih več številk pred imeni kandidatov
za predsednika, ali če ni obkrožena nobena številka.
Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme večino glasov navzočih članov skupščine GZS.
Če nobeden od kandidatov ne prejme večine iz prejšnjega odst., se glasovanje ponovi med
kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov.
Če imata dva ali več kandidatov na drugem mestu enako število glasov, se pred ponovnim
glasovanjem opravi glasovanje med njima/njimi, da se določi drugi kandidat za volitve
predsednika.
Če je na listi kandidatov vpisan le en kandidat, je ta izvoljen za predsednika GZS, če zanj
glasuje večina navzočih članov Skupščine GZS.
Če nobeden od kandidatov tudi po ponovljenem postopku glasovanja iz 5. odst. tega čl. ali
edini kandidat po 7. odst. tega čl. ne prejme zadostnega števila glasov, določi skupščina rok za
ponovno vlaganje kandidatur za predsednika GZS.
21. člen
(razglasitev rezultatov)

7

Volilna komisija ugotovi izid glasovanja in razglasi rezultat na isti seji skupščine.
22. člen
(ugotovitev izvolitve upravnega odbora GZS)
Skupščina GZS glede na 15. čl. ZGZ, ki določa, da skupščina izvoli upravni odbor GZS in
glede na 46. statuta GZS, po katerem so člani upravnega odbora GZS izvoljeni predsedniki
združenj oz. zbornic, ugotovi, da je s tem izvoljen upravni odbor GZS.
23. člen
(izvolitev nadzornega odbora GZS)
Skupščina GZS v skladu z 53. čl. statuta izvoli 4 člane nadzornega odbora, enega pa za
obdobje do poteka roka iz 28. čl. ZGZ imenuje Vlada RS.
Skupščina izvoli člane nadzornega odbora izmed evidentiranih kandidatov, ki so jih predlagali
člani skupščine.
Izvoljeni so tisti kandidati, ki prejmejo največje število glasov, s tem da mora prejeti vsak
večino glasov navzočih članov.
Če prejmeta na četrtem mestu dva ali več kandidatov enako število glasov, se glasovanje med
njimi ponovi.
Če tudi po ponovnem glasovanju nadzorni odbor ni izvoljen v celoti, se za manjkajoče mesto
kandidiranje in volitve po sklepu skupščine ponovijo.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Vsa tehnična opravila v zvezi z volitvami zagotovi strokovna služba GZS.
25. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem objave na internih spletnih straneh GZS.
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