
 
 

Na podlagi 13. člena statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec in na podlagi  
Pravilnika o volitvah, je  skupščina OOZ Logatec 24. 9. 2018 na svoji 11. seji sprejela  
 

SKLEP 
o razpisu volitev v organe OOZ Logatec  

za mandatno obdobje 20192022  
 

1. 
 

S tem sklepom se razpisujejo volitve v organe Območne obrtne zbornice Logatec (v 

nadaljevanju OOZ) za mandatno obdobje 20192022, in sicer od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022.  
 

2. 
 

VOLITVE 
Volitve se izvedejo na volilnih zborih sekcij in na delnem zboru članov OOZ Logatec v času med 
15. in 30. novembrom 2018.  

 
Volitve izvedejo sledeče sekcije:  
 
1. sekcija avtoserviserjev, 1 poslanca; 
2. sekcija elektro dejavnosti in energetikov, 1 poslanca 
3. sekcija gostinstvo, živilstvo in turizem, 1 poslanca 
4. sekcija gradbincev, 4 poslance; 
5. sekcija kovinarjev, 2 poslanca; 
6. sekcija lesarjev, 2 poslance;  
7. sekcija za promet, 2 poslanca,  in  
8. delni zbor članov (nerazvrščeni), 4 poslance. 
ter 
9. odbor za računovodsko in davčno svetovanje (brez poslancev) 
10. odbor za frizersko in kozmetično dejavnost (brez poslancev) 
 
V nadaljevanju se za vse sekcije in delni zbor članov uporablja termin: sekcija. 
 
Člani se razvrstijo v sekcije po svoji glavni dejavnosti. Tisti, ki po svoji glavni dejavnosti niso 
uvrščeni v nobeno od sekcij, se uvrstijo v delni zbor članov (»nerazvrščeni«). 
 

3. 
 
Članom zbornice se najkasneje 4. oktobra 2018 pošljejo pozivi, da v 30 dneh predlagajo 
kandidate za poslance v skupščino iz sekcije, v katero sami sodijo. Pozivu se priloži seznam 
možnih kandidatov (seznam članov sekcije), obrazec, na katerega vpišejo predlaganega 
kandidata ali več kandidatov za poslanca, izjavo predlaganega kandidata, da soglaša s 
kandidaturo in da se funkcijo obvezuje v polnosti izvrševati. 
 
Člane se pozove prek e-pošte in prek tiskanega glasila Krpanov glas, ki ga vsi člani prejmejo z 
navadno pošto na svoj naslov. 
 
Kandidature morajo biti skladne z določilom veljavnega 2. odstavka 14. člena statuta OOZ. 
 
Volilna komisija, ki jo imenuje upravni odbor, med 6. in 8. novembrom 2018 pregleda prispele 
predloge in oblikuje kandidacijske liste za posamezno sekcijo. V kolikor je za posamezno sekcijo  
glede na sklep o številu poslancev skupščine iz posamezne sekcije premalo veljavnih 
kandidatur, o tem nemudoma obvesti UO. UO lahko kandidatno listo dopolni ali prepusti, da se 
kandidiranje opravi na volilnem zboru sekcije.  
 

4. 
 
Vabila na volilne zbore morajo biti  poslana vsaj 7 dni pred  datumom sklica. Vsebovati morajo: 



 
 

 datum, uro in kraj izvedbe volilnega zbora sekcije, 

 število poslancev, ki se volijo, ter 

 seznam veljavnih kandidatur. 
 

5. 
 

Volitve se izvedejo po pravilniku o volitvah.  
 
Na volilnem zboru se kandidature lahko še umaknejo ali kandidatne liste razširijo, upoštevajoč 
določilo pravilnika o soglasju kandidatov s kandidaturo. 
 

6. 
 

Volitve so praviloma tajne, glasovanje poteka z glasovnicami. Volilna lista oz. glasovnice so 
zaprte.  
Na glasovnici so kandidati razvrščeni po abecednem redu priimkov. 
 
Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata, ki ga volivec voli. Veljavne so vse 
glasovnice, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti voljo volilca. Neveljavna je glasovnica, kjer 
volilec ne obkroži nobene številke, če jo prečrta ali vpisuje dodatne kandidate ter če obkroži 
večje število kandidatov, kot jih sekcija voli. 
 

7. 
 

Rezultati volitev na volilnem zboru se razglasijo takoj po končanih volitvah. Pravilnost volitev 
ugotavlja delovno telo, ki ga za izvedbo volitev imenuje upravni odbor. Nanj se neizvoljeni 
kandidat lahko tudi obrne v 24 urah po končanem volilnem zboru. O pritožbah v dveh dneh 
odloči upravni odbor zbornice. 
 
Rezultati volitev se objavijo v prvih zborničnih obvestilih, ki izidejo po volitvah. 
 

8. 
 

SEJA SKUPŠČINE 
Novoizvoljena skupščina se mora sestati na ustanovitveni seji najkasneje v 14 dneh po volitvah, 
to je najkasneje 20. decembra 2018. Sejo skupščine skliče dosedanji delovni predsednik 
skupščine, ki sejo tudi vodi.  
 

9. 
 

Skupščina na prvi seji: 

 sprejme poročilo o opravljenih volitvah ter potrdi mandate izvoljenih poslancev 

 izmed sebe izvoli delovnega predsednika in dva delovna podpredsednika skupščine, 

 izvoli mandatarja zbornice. 
 

10. 
 

IZVOLITEV MANDATARJA: 
Skupščina na svojem verifikacijskem zasedanju (prvem zasedanju po izvolitvi članov)  izvoli 
predsednika zbornice, ki je mandatar za sestavo upravnega odbora zbornice. Mandatarja izvoli 
izmed kandidatov, ki poprej predstavijo svoj program razvoja in dela zbornice za novo mandatno 
obdobje.  
 
Mandatar mora biti član zbornice najmanj leto dni. Lahko je samostojni podjetnik, zastopnik 
podjetja, ki je v zbornico včlanjeno, ali prostovoljni član. 
 
Kandidaturo morajo kandidati napovedati najkasneje 14 dni pred sklicem ustanovitvene 
(verifikacijske) seje skupščine. Telo, ki ga upravni odbor pooblasti za izvedbo volitev, preskusi 
kandidaturo z gledišča skladnosti s statutom, pravilnikom o volitvah in s sklepom o razpisu volitev 
v organe OOZ. 



 
 

 
Če vnaprej ni predložena nobena kandidatura, se kandidiranje opravi na ustanovitveni 
(verifikacijski) seji skupščine. Kandidat mora v takem primeru najprej podpisati izjavo o sprejemu 
kandidature in vsaj okvirno predstaviti svoj program. Vlogo kandidacijske in volilne komisije opravi 
za to imenovano delovno telo. 
 
Volitve mandatarja so tajne, izvedejo se s pomočjo glasovnic, na kateri so napisana imena vseh 
kandidatov.  
 
Če je kandidat en sam, se navzoči pred začetkom glasovanja lahko odločijo, da se glasuje javno. 
Javno glasovanje ob dveh ali več kandidatih ni mogoče. Kandidat je izvoljen, če zanj glasuje več 
kot polovica navzočih članov skupščine. 
 
Če dobi eden od kandidatov že v prvem krogu  absolutno večino glasov  članov skupščine, se 
razglasi za izvoljenega mandatarja. Če v prvem krogu nihče ne pridobi absolutne večine glasov, 
se prva dva kandidata, ki sta prejela največ glasov uvrstita v drugi krog volitev. Tisti, ki v drugem 
krogu dobi več kot polovico  glasov vseh  članov, ,je izvoljeni mandatar. 
 
Če bi tudi po drugem krogu glasovanja rezultat ne bil odločen, se izbira kandidatov opravi na 
naslednji seji novo izvoljene skupščine, na kateri se kandidati znova predstavijo s svojim 
dopolnjenim ali spremenjenim programom.  
 

11. 
 
UPRAVNI ODBOR 

Izvoljeni mandatar mora v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, sestaviti predlog za 711 članski 
upravni odbor.  Pri tem mora upoštevati določbe statuta zbornice. 
 
O mandatarjevem predlogu za člane upravnega odbora glasuje skupščina na svoji seji. Volitve so 
tajne, glasuje z glasovnico, ki je zaprta. Odločitev se sprejme z večino glasov izvoljenih članov 
skupščine. 
 
V kolikor skupščina ne potrdi mandatarjevega predloga za sestavo upravnega odbora, mora 
mandatar v roku 21 dni sestaviti nov predlog ter ga predložiti skupščini v ponovno obravnavo.  
 
Če skupščina tudi v drugo ne potrdi predloga mandatarja za člane upravnega odbora, se izvedejo 
volitve  novega mandatarja. 
 
Če skupščina izvoli predlagane člane upravnega odbora, se le ta v roku 30 dni sestane na svoji 
prvi, ustanovni seji. Sejo skliče predsednik UO. 
 

12. 
 
VOLITVE NADZORNEGA ODBORA 
 
Kandidate za člane nadzornega odbora evidentirajo volilni zbori sekcij. Kandidati morajo po 
evidentiranju podpisati izjavo o sprejemu kandidature. Če je ne podpišejo, se kandidatura šteje 
za zavrnjeno. 
 
Volijo trije člani nadzornega odbora. Tudi za izvolitev članov nadzornega odbora je odgovorno 
telo, ki ga upravni odbor pooblasti za izvedbo volitev. 
 
Volitve so praviloma tajne. Če je kandidatov samo toliko, kolikor članov mora biti izvoljenih, so 
volitve lahko tudi javne.  
 
Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika nadzornega odbora. 
 

                                    
Predsednik OOZ Logatec 
Bogdan Oblak l.r. 


