
Na podlagi 37. člena Statuta ŠGZ je skupščina ŠGZ na svoji seji dne 9.12.2008 sprejela 
 
 
PRAVILNIK O DELU SKUPŠČINE IN O VOLITVAH ORGANOV 
ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE (ŠGZ) 
 
 
 
I. UVODNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 
Člani skupščine so vsi evidentirani člani in pridruženi člani ŠGZ, s tem, da aktivno na 
skupščini sodelujejo le tisti, ki so na ustrezen način pisno ali elektronsko sporočili svojo 
prisotnost najpozneje 8 dni  pred zasedanjem skupščine.  
 
 
II. POSTOPEK 
 
 

2. člen 
 
Skupščino skliče  predsednik/ica skupščine na podlagi sklepa upravnega odbora ŠGZ. Predlog 
za sklic skupščine lahko poda direktor/ica, upravni odbor ali pa 1/5 članov.  
Strokovna služba ŠGZ mora pripraviti vse potrebno za sklic skupščine najpozneje v 15 dneh 
od dneva sklepa upravnega odbora. 
Rok za sklic skupščine ne more biti daljši od 30 dni od dneva sklepa. 
Vabilo za sklic skupščine, ki ga podpiše predsednik/ica skupščine ali njegov namestnik je 
lahko v pisni ali elektronski obliki, s tem, da strokovne službe ŠGZ zagotovijo izjavo člana, ki 
se strinja z elektronskim vabilom. 
 
 

3. člen 
 
Član skupščine, ki se ima namen udeležiti skupščine mora prijaviti svojo udeležbo najpozneje 
8 dni pred dnevom zasedanja  skupščine. 
 
 

4. člen 
 
Skupščini lahko prisostvuje član ŠGZ osebno ali po pooblaščencu, če ima status s.p. in po 
zastopniku oziroma pooblaščencu če gre za pravno osebo. 
Član ŠGZ  mora ob prijavi svoje udeležbe na skupščini navesti ime in priimek osebe, ki se bo 
udeležila skupščine.  
Skupščina je sklepčna ne glede na število prisotnih članov po 15 minutah po času sklica. 
 
 
 



III. GLASOVANJE 
 
 

5. člen 
 
Člani ŠGZ odločajo z večino oddanih glasov prisotnih pri čemer ima vsak član en glas na 
podlagi obračunane oziroma plačane članarine v višine minimalne letne članarine oziroma 
njen mnogokratnik, ki se zaokroži na celotni letni znesek. O številu glasov morajo člani biti 
obveščeni v vabilu na skupščino oziroma podatek o številu glasov je lahko objavljen na 
spletni strani ŠGZ.  
 
 

6. člen 
 
Pred začetkom skupščine vsak član prejme posebni volilni listek z napisanim številom glasov 
s katerim razpolaga v skladu s tem pravilnikom. 
Glasuje se z oddajo volilnih listkov za vsak posamezni sklep. 
Predsednik/ca skupščine lahko predlaga, da se izvede poenostavljeno glasovanje z dvigom rok 
brez upoštevanja glasov posameznih članov, če se o takšnem načinu glasovanja, bodisi za  
glasovanje o vseh sklepih na skupščini ali pa le za posamezne sklepe, izjasnijo člani,  ki imajo 
več kot 90% glasov. 
 
 

7. člen 
 
Pridruženi člani imajo pravico prisostvovati v diskusijah, nimajo pa pravice glasovati. 
 
 
IV. DOLOČBE O IZVOLITVI  ČLANOV DRUGIH ORGANOV 
 
 

8. člen 
 

 Izvolitev upravnega odbora (UO) 
 
Vsakokratni UO skupščini predlaga kandidatno listo članov za bodoči UO, s tem, da vsak član  
ali skupina članov ŠGZ, ki razpolaga z 10 odstotkov vseh glasov lahko predlaga  svojega 
člana na kandidatno listo. 
UO objavi kandidatno listo na spletni strani ŠGZ najmanj 15 dni pred sejo skupščine.  
Strokovna služba ŠGZ preveri predlog po predhodnem odstavku tega člena ali so izpolnjeni 
pogoji  po tem pravilnikom za uvrstitev kandidata na kandidatno listo. 
 
 

9. člen 
 

Evidentiranje kandidatov za člane UO 
 
Člane volilne komisije, pristojne za evidentiranje kandidatov za člane UO izvoli vsakokratni 
UO ob objavi pričetka postopka evidentiranja kandidatov za člane UO. 



Predsednik/ica UO objavi pričetek evidentiranja kandidatov vsaj 3 mesece pred potekom 
mandata članov. 
Evidentiranje traja 3 tedne od objave na spletni strani ŠGZ na podlagi predpisanega obrazca. 
Volilna komisija sestavi kandidatno listo ob upoštevanju prispelih vlog, sorazmerno 
zastopanosti območij, gospodarskih dejavnosti in velikosti podjetij. Hkrati poda predlog za 
predsednika UO. 
Kandidatno listo in predlog za predsednika UO predlaga volilna komisija UO v potrditev. Ta 
jo nato predloži skupščini v izvolitev.   
 

 
10. člen 

 
Izvolitev članov nadzornega odbora (NO) 
 
Izvolitev članov NO in postopek kandidiranja članov NO  poteka hkrati in enako kot za člane 
UO. 
 
 

11. člen 
 

Izvolitev predsednika skupščine 
 
Pred iztekom mandata na zadnji seje skupščine se izvoli nov predsednik/ica skupščine ŠGZ za 
obdobje 2 let.  
Enega ali več kandidatov predlaga UO. Če se skupščina ne odloči drugače se volitev opravi 
javno z dviganjem rok. Izvoljen je tisti kandidat za katerega je dano večje število glasov. 
Po poteku mandata je ista oseba lahko ponovno izvoljena  za predsednika/ico skupščine ŠGZ. 
 
 

12. člen 
 

Kriteriji za kandidaturo v organe ŠGZ 
 
Kandidati za člane UO in NO morajo biti evidentirani člani ŠGZ in dati privolitev k 
kandidaturi.  
Kandidat za predsednika UO mora biti predlagan izmed kandidatov za člane UO in dati 
privolitev h kandidaturi. 
 
 
 
 

Predsednik skupščine ŠGZ 
Prof. dr. Šime Ivanjko 


