Na podlagi 21., 32. in 33. člena Statuta PGZ , iz dne 11. januarja 2008, se na ustanovni
skupščini PGZ, dne 11. januarja 2008, sprejme

PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE ZBORNICE

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek volitev v organe zbornice in sicer:





postopek
postopek
postopek
postopek

volitev članov upravnega odbora,
volitev predsednika zbornice,
volitev članov in predsednika nadzornega odbora,
za imenovanje direktorja.
2. člen

V skladu s 15. členom statuta PGZ so člani organov zbornice, ki jih voli skupščina – člani upravnega
odbora, nadzornega odbora in predsednik zbornice, na ustanovni skupščini izvoljeni za mandatno dobo 5
let. Člani navedenih organov so lahko po poteku mandata ponovno izvoljeni.
3. člen
Člane organov zbornice, navedene v 1. členu tega pravilnika, skupščina izvoli z dvotretjinsko večino na
skupščini prisotnih glasov. Z enako večino lahko skupščina v skladu z 18. členom statuta člane teh
organov tudi razreši.
4. člen
Na ustanovni skupščini se imenuje tričlansko volilno komisijo, ki skrbi za izvedbo volitev v skladu s tem
pravilnikom.

II. POSTOPEK VOLITEV
5. člen
Volitve organov, navedenih v 2. členu tega pravilnika, so praviloma javne. Glasuje se z volilnimi listi, na
katerih je navedeno število glasov posameznega člana.
Število glasov, ki pripada posameznemu članu se določi z upoštevanjem pravila, da ima vsak član en glas
in dodatno število glasov, ki so določeni sorazmerno z višino plačane letne članarine, pri čemer
predstavlja 200 EUR plačane letne članarine en glas.
Rezultat se zaokroži na najbližje celo število, pri čemer se vrednost x,50 zaokroži na predhodno celo
število oz. navzdol.
Število glasov, ki pripada posameznemu članu ugotovi strokovna služba zbornice na podlagi podatkov o
plačani članarini in vpiše podatke o številu glasov v seznam prijavljenih članov za skupščino in v
pooblastilo za udeležbo vsakemu prijavljenemu članu.
Pri volitvah članov organov zbornice na ustanovni skupščini ima vsak ustanovni član en glas. Na ustanovni
skupščini se glasuje z glasom za oz. prosti.
6. člen
Volilna komisija lahko določi, da se glasovanje izvede po pošti. V tem primeru pošlje članom zbornice
vabila za volitve s priloženimi glasovnicami najpozneje 7 dni pred razpisanim datumom volitev. Vabilo
mora vsebovati obvestilo, da se glasuje samo po pošti, ter naslov in skrajni rok za sprejem glasovnic.
Glasovnica za volitve po pošti vsebuje navodilo, koliko kandidatov se voli, kako se volijo in kdaj je
glasovnica neveljavna. Na glasovnici mora biti pred imenom kandidata zaporedna številka. Glasuje se
tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata.
III. VOLITVE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA
7. člen
V skladu s 22. členom statuta je upravni odbor sestavljen iz največ 35 članov.
8. člen
V skladu z 18. členom ZGZ je lahko za člana upravnega odbora izvoljena vsaka poslovno sposobna fizična
oseba.
9. člen
Člane upravnega odbora predlaga v izvolitev skupščini volilna komisija, upoštevajoč pobude, ki jih nanjo
naslovijo članice PGZ. Pri tem upošteva sorazmerno zastopanost območij in gospodarskih dejavnosti oz.
strok.

IV. VOLITVE PREDSEDNIKA ZBORNICE

10. člen
Predsednika se izvoli izmed članov UO zbornice.
11. člen
Pred glasovanjem mora biti kandidatom dana možnost, da se predstavijo in izrazijo svoje poglede na
vlogo predsednika in na programska izhodišča delovanja zbornice.
12. člen
Izvolitev in razrešitev predsednika zbornice se priglasi za vpis v register zbornic, in sicer najkasneje v 30
dneh od nastale spremembe. Vlogi se priloži zapisnik seje skupščine, na kateri je bil predsednik izvoljen
oziroma razrešen.

V. VOLITVE ČLANOV IN PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA
13. člen
V skladu z 18. členom ZGZ ter 15. členom statuta PGZ je lahko za člana nadzornega odbora izvoljena
oziroma imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba.
Nadzorni odbor ima 3 člane, ki jih izvoli skupščina PGZ za obdobje 5. let.
14. člen
V skladu z 31. členom statuta PGZ in 17. členom ZGZ ima nadzorni odbor predsednika, ki ga izvoli
nadzorni odbor izmed svojih članov.
15. člen
Tako izvoljeni nadzorni odbor svoje odločitve sprejema z navadno večino glasov navzočih članov. Če je
izid glasovanja neodločen, je sprejeta tista odločitev, za katero je glasoval predsednik nadzornega odbora.
16. člen
Član nadzornega odbora nemudoma obvesti predsednika zbornice, če preneha izpolnjevati katerega od
pogojev za imenovanje, določenih v statutu ali v 18. členu ZGZ.

VI. IMENOVANJE DIREKTORJA
17. člen
V skladu s 34. členom statuta opravlja funkcijo generalnega tajnika zbornice direktor, ki ga imenuje
upravni odbor PGZ na predlog predsednika PGZ za mandatno obdobje 5. let z možnostjo ponovnega
imenovanja
18. člen
Imenovanje in odpoklic direktorja se priglasi za vpis v register zbornic, in sicer najkasneje v 30 dneh od
nastale spremembe. Vlogi se priloži zapisnik seje upravnega odbora, na kateri je bil izvršni direktor
imenovan oziroma odpoklican.

Predsednik ustanovne skupščine PGZ

