
                                          

 

 

Na podlagi določil 19. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec (v 

nadaljnjem besedilu: OOZ Logatec) je skupščina OOZ Logatec na svoji _____. redni seji dne  

______________________ sprejela 

 

 

Spremembe in dopolnitve statuta OOZ Logatec 

 

I. 

 

Osmi odstavek 4. člen statuta OOZ Logatec, ki se trenutno glasi: 

 

»Zbornica je vpisana v registru območnih obrtno-podjetniških zbornic pri OZS.« 

 

se dopolni tako, da se glasi:  

 

»Zbornica je vpisana v Poslovnem registru Slovenije in registru območnih obrtno-podjetniških 

zbornic pri OZS.« 

II. 

 

7. člen statuta OOZ Logatec, ki se trenutno glasi: 

 

»Poleg sredstev iz članarine, posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na 

interesni podlagi, plačil za opravljene storitve ter proračunskih sredstev lokalnih skupnosti 

zbornica pridobiva sredstva tudi z opravljanjem posebnih storitev in dejavnosti za člane ter 

opravljanjem drugih nalog, skladno s sklepom skupščine zbornice in statutom zbornice.« 

 

se dopolni tako, da se glasi:  

 

»Poleg sredstev iz članarine, posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na 

interesni podlagi, plačil za opravljene storitve ter proračunskih sredstev lokalnih skupnosti 

zbornica pridobiva sredstva tudi z opravljanjem posebnih poslovnih in tržnih storitev, razpisov 

in domačih ter evropskih in drugih projektov ter dejavnosti za člane ter opravljanjem drugih 

nalog, skladno s sklepom skupščine zbornice in statutom zbornice.« 

 

III. 

 

8. člen Statuta OOZ Logatec  

 

»Dejavnosti zbornice se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščajo v naslednje: 

94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 

18.110 Tiskanje časopisov 

18.120 Drugo tiskanje 

18.130 Priprava za tisk in objavo 

18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 



                                                                               

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 

47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 

47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami 

47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami 

47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 

52.100 Skladiščenje 

55.201 Počitniški domovi in letovišča 

55.209 Druge nastanitve za krajši čas 

56.290 Druga oskrba z jedmi 

58.110 Izdajanje knjig 

58.130 Izdajanje časopisov 

58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

58.190 Drugo založništvo 

59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

60.100 Radijska dejavnost 

60.200 Televizijska dejavnost 

62.010 Računalniško programiranje 

62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih 

62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov 

62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

63.120 Obratovanje spletnih portalov 

63.910 Dejavnosti tiskovnih agencij 

63.990 Drugo informiranje 

64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti 

pokojninskih skladov 

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

69.103 Druge pravne dejavnosti 

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 

70.100 Dejavnost uprav podjetij 

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje 

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

74.200 Fotografska dejavnost 

74.300 Prevajanje in tolmačenje 



                                                                               

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 

77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 

78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve 

79.110 Dejavnost potovalnih agencij 

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 

82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 

82.200 Dejavnost klicnih centrov 

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 

84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen 

obvezne socialne varnosti 

84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 

85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 

85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje 

85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 

85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje 

85.421 Višješolsko izobraževanje 

85.422 Visokošolsko izobraževanje 

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 

85.530 Dejavnost vozniških šol 

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 

91.011 Dejavnost knjižnic 

94.120 Dejavnost strokovnih združenj 

94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene« 

 

se dopolni tako, da se doda dejavnosti, in sicer:  

 

»55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom« 

»56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi« 

»56.104 Začasni gostinski obrati« 

 

IV. 

 

Briše se eden od dveh 2. odstavkov 14. člena statuta OOZ Logatec, ker se dvakrat ponovi, in 

sicer tako, da se glasi oziroma ostane zgolj slednji 2. odstavek:  
 

»(2) Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in 

odločanja zbornice neprofesionalno ter so lahko izvoljeni oz. imenovani le pod pogojem, da 

redno poravnavajo  članarino in druge finančne obveznosti do zbornice Redno poravnavanje 

vseh vrst obveznosti do zbornice pomeni, da član na presečni datum nima dospelih in 



                                                                               

neporavnanih obveznosti, starejših od 30 dni. V kolikor član članarine in drugih obveznosti do 

zbornice ne poravnava redno, je to lahko razlog za odpoklic oz. razrešitev.«  

 

V. 

 

5. odstavek 14. člena statuta OOZ Logatec, ki se trenutno glasi: 

 

»Posamezni član je lahko največ dvakrat izvoljen za predsednika zbornice ali za predsednika 

nadzornega odbora.« 

 

se spremeni tako, da se glasi:  

 

»Posamezni član je lahko po poteku mandata ponovno izvoljen za predsednika zbornice ali za 

predsednika nadzornega odbora.« 

 

VI. 

 

1. odstavek 16. člena statuta OOZ Logatec, ki se trenutno glasi: 

 

»Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in ima od 15 do 29 članov – poslancev.« 

 

se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in ima od 15 do 25 članov – poslancev 

skupščine.« 

 

VII. 

 

25. člen statuta OOZ Logatec, ki se trenutno glasi: 

 

»Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in 4 člani, ki niso poslanci v skupščini 

zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.« 

 

se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik nadzornega odbora in vsaj dva člana, ki niso 

poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.« 

 

VIII. 

 

4. odstavek 39. člena statuta OOZ Logatec, ki se trenutno glasi: 

 

»Sekcija za vsako leto posebej sprejme svoj program dela, ki mora biti skladen s tem statutom, 

programom dela zbornice in njenim finančnim načrtom.« 

 



                                                                               

se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Sekcija lahko za vsako leto posebej sprejme svoj program dela, ki mora biti skladen s tem 

statutom, programom dela zbornice in njenim finančnim načrtom.« 

 

IX. 

 

52. člen statuta OOZ Logatec, ki se trenutno glasi: 

 

»Zbornica pridobiva sredstva tudi z opravljanjem posebnih storitev in dejavnosti za člane.« 

 

se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Zbornica pridobiva sredstva tudi z opravljanjem posebnih storitev in dejavnosti za člane in 

nečlane.« 

X. 

 

Spremembe statuta začnejo veljati z dnem sprejema na skupščini OOZ Logatec. 

 

 

Predsednik zbornice 

Bogdan Oblak 

 

 

______________________ 

 

Logatec, __________________ 


