
17.2.2011       
 

VOLITVE ORGANOV GZS 2011 - ROKOVNIK VOLILNIH 
OPRAVIL 

 

1. Strokovna služba GZS  
• izračuna število mest za predstavnike združenj in zbornic v 

skupščini GZS 
• določi procente malih, srednjih in velikih  podjetij, ki bodo 

zastopani v novih upravnih odborih združenj in zbornic 

9. marec  
 

2.  UO združenj in zbornic   
• določijo število članov novih UO in razdelitev mest za mala, 

srednja in velika podjetja glede na procente, ki jih je v skladu s 
strukturo njihovega članstva posredovala strokovna služba in pri 
tem upoštevajo možnost določitve deljenih kandidatnih list glede 
na panožno in regijsko strukturo  

• imenujejo tričlanske volilne komisije in namestnike   

 
do 16. marca  

 
 
 
 

3.  Poziv predsednika skupščine GZS članom GZS k predlaganju  kandidatov 
za člane upravnih odborov združenj in zbornic in za  predstavnike 
združenj in zbornic v skupščini GZS z navedbo roka za predlaganje do 1. 
aprila  

17. marec  
 
 

  
 Poziv predsednika skupščine GZS članom GZS k predlaganju  kandidatov 

za predsednika GZS z navedbo roka za predlaganje do 4. maja  
 

17. marec   
4. Strokovna služba določi volilni imenik glede na stanje članstva na dan 

31.3.2011 in ga posreduje združenjem in zbornicam 
4. april  

5. Volilne komisije združenj in zbornic po prejemu kandidatnih obrazcev 
določijo kandidatne liste za člane UO združenj in zbornic ter njihove  
predstavnike v  skupščini GZS in jih po naključnem vrstnem redu uvrstijo 
v glasovalne skupine (mala, srednja in velika podjetja) v skladu s 1. 
alinejo 2. točke tega rokovnika 

 
 
 

do 6. aprila 

6. Strokovna služba izračuna število glasov posameznega volilnega 
opravičenca v skladu v volilnim pravilnikom  

do 6. aprila 

7. Po verifikaciji glasovnic s strani združenj in. zbornic strokovna služba 
izdela glasovnice in poskrbi za njihovo tiskanje in distribucijo po pošti 

 
do18. aprila 

8. Volitve z oddajo glasovnic po pošti   do 4. maja 
9. Potek roka za predlaganje kandidatov za predsednika GZS  4. maj 
10. Zasedanje volilnih komisij za ugotovitev in objavo rezultatov volitev  v 

združenjih in zbornicah po usklajenem časovnem razporedu   
od 5. do  11. 

maja 
11. Oblikovanje kandidatne liste za predsednika GZS  do 12. maja 
12. Sklic skupščine GZS za 25. maj 2011 s povabilom članom skupščine za 

predlaganje predsednika skupščine GZS in članov nadzornega odbora 
GZS  

12. maj 

13. Konstitutivne seje UO združenj in območnih zbornic z izvolitvijo 
predsednikov, ki so skladno s 46. členom Statuta člani UO GZS 

do 18. maja 

14. Skupščina GZS izvoli: 
• predsednika skupščine GZS, 
• predsednika GZS, 
• nadzorni odbor GZS in 
• ugotovi izvolitev UO GZS  

25. maj 

 


