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Na podlagi Statuta Območne obrtno podjetniške zbornice Novo mesto (v nadaljevanju OOZ 
Novo mesto), z dne 23.10.2018, je upravni odbor na svoji seji dne 14.5.2021 sprejel 

 

PRAVILNIK KLUBA MLADIH PODJETNIKOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Klub mladih podjetnikov OOZ Novo mesto je klub prostovoljno združenih mladih, starosti od 
18 do 41 let: 
- podjetnikov in podjetnic,  
- naslednikov ali delujočih posameznikov v družinskem podjetju ter 
- ostalih željnih delovanja v podjetništvu.  
 
Posameznik je član kluba do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 41 let. 
 
Ta pravilnik ureja pravice in dolžnosti članov, naloge ter način dela Kluba mladih podjetnikov 
(KMP) pri OOZ Novo mesto. 
 

2. člen 

Ime:  Klub mladih podjetnikov OOZ Novo mesto 

Skrajšano ime: KMP NM 

Sedež:  Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto 

KMP deluje pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto. 

Klub lahko deluje samostojno ali sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami s področja 
gospodarstva na Dolenjskem, v Sloveniji in tujini, če je to v skladu z namenom in cilji KMP. 
 

3. člen 

Znak KMP je opredeljen v celostni grafični podobi KMP, ki ga potrdi upravni odbor kluba. 
 

NAMEN, NALOGE IN CILJI KLUBA 

 

4. člen 

Namen in cilji kluba so: 
• spodbujanje sodelovanja in povezovanja med člani kluba, 
• oblikovanje mnenj o vprašanjih, ki so povezana z ustvarjanjem pogojev za uspešno 

delovanje podjetij in podjetnikov, 
• predstavljanje podjetništva med mladimi in spodbujanje razvoja novih podjetij, 
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• organiziranje posvetovanj, seminarjev, izobraževanj in delavnic ter izmenjava izkušenj 
med člani, 

• spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti, 
• povezovanje podjetnikov za vključevanje v različne projekte, 
• pomoč zbornici pri strateških gospodarskih in drugih odločitvah, 
• medsebojno spoznavanje in druženje. 

 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV KLUBA 

5.člen 

 

Pravice članov kluba so predvsem: 
• aktivna volilna pravica v organe kluba, 
• dajanje pobud in predlogov za sprejemanje, dopolnjevanje in spreminjanje zakonov 

in drugih predpisov, s katerimi se uveljavlja vpliv članov in zagotavlja napredek 
dejavnosti in malega gospodarstva, 

• posredovanje predlogov, pobud, mnenj in stališč organom kluba in organom 
zbornice, 

• uveljavljanje stališč in predlogov v klubu v okviru delovanja območne zbornice, 
• uporaba storitev kluba in območne zbornice, 
• pravica do obveščenosti glede vseh pomembnih vprašanj iz delovanja kluba, 
• pravica do oblikovanja programa dela in sodelovanja pri delovanju kluba, 
• sodelovanje v delu organov kluba. 

 
Obveznosti članov kluba so predvsem: 

• spoštovanje tega poslovnika ter statuta in drugih aktov zbornice, 
• vključevanje v pripravo strokovnih podlag in vključevanje v dejavnosti kluba, 
• dajanje splošnih informacij za potrebe izvajanja dejavnosti in uresničevanja interesov 

članov, 
• upoštevanje sprejetih sklepov organov kluba in zbornice, 
• spoštovanje dobrih poslovnih običajev, 
• redno plačevanje članarine in zaračunanih storitev. 

 

II. ORGANI KLUBA  

 
ZBOR KLUBA 

6. člen 

Vsi člani Kluba mladih podjetnikov, ki so včlanjeni in imajo plačano članarino, sestavljajo zbor 
kluba. V klubu lahko delujejo člani posamezniki kot fizične osebe, s statusom zaposlenega, 
študenta ali mentorja. 
 
V klub se lahko prostovoljno vključujejo tudi člani OOZNM, ki izkažejo interes in izpolnjujejo 
starostni pogoj.  
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7. člen 

Organi kluba so: zbor, upravni odbor in predsednik.   

Zbor kluba je lahko: ustanovni, volilni ali delovni, ki se izvede vsaj 1-krat letno. 

 

8. člen 

Ustanovni oz. volilni zbor kluba: 

1. izvede konstituiranje kluba,  

2. izvoli organe kluba,  

3. sklepa in odloča o vseh zadevah, ki so v pristojnosti zbora. 

 

9. člen 

Zbor se sestane najmanj enkrat letno.  

 

Delovni zbor kluba: 

1.  sprejema program dela kluba za tekoče leto, 

2.  obravnava letno poročilo o delu kluba, 

3.  obravnava  aktualne zadeve s področja dejavnosti kluba, 

4.  sprejema posamezne odločitve kluba. 

 

 

SESTAVA ORGANOV, NAČIN VOLITEV IN NAČIN DELA KLUBA IN NJENIH ORGANOV 
 

10. člen 

Volilni zbor kluba predstavljajo vsi člani kluba, ki izvolijo 3-člansko volilno komisijo. 

 

Kandidate za Upravni odbor kluba predlagajo člani volilnega zbora, lahko pa se kandidat 

predlaga sam. Predlagani kandidati podajo pisno soglasje ter se pred izvedbo volitev 

predstavijo članom volilnega zbora. 

 

Tričlanska volilna komisija kandidate razvrsti na volilno listo po abecednem vrstnem redu. 

Izvoljeni so kandidati, ki prejmemo največje število glasov. V kolikor sta na zadnjem 

izvoljivem mestu dva kandidata z enakim številom glasov, se med obema kandidatoma 

odloča s ponovnim glasovanjem.  

 

Volilna komisija lahko določi, da se volitve v organe kluba v primeru izrednih/epidemioloških 

razmer izvede po pošti oziroma e-pošti ali izvede virtualne volitve. Vse tri oblike volitev so 

enakovredne.  

 

V primeru volitev po e-pošti se pošlje članom kluba vabila za volitve s priloženimi 

glasovnicami najpozneje 7 dni pred razpisanim datumom volitev. Vabilo mora vsebovati 
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obvestilo, da se glasuje samo po pošti oziroma e-pošti ter naslov in skrajni rok za sprejem 

glasovnic.  

 

Virtualno se glasuje tekom seje, ki je snemana, na ustrezni platformi, ki omogoča 

transparentne volitve in ugotovitev volilnega izida na seji. 

 

Volilni zbor kluba skliče predsednik kluba, v kolikor ga ne skliče, volilni zbor oziroma prve ali 

izredne volitve skliče predsednik zbornice.  

 

Zbor kluba sprejema svoje odločitve z večino glasov prisotnih članov na seji. Glasovanje na 
zboru je javno, če se ne odloči drugače. V primeru tajnega glasovanja volilna komisija izvede 
postopek tajnega glasovanja z evidentiranimi glasovnicami v ločenem prostoru z 
zagotovljeno zasebnostjo in glasovalno skrinjico, ugotovi rezultate glasovanja in jih razglasi 
na volilnem zboru kluba.   
 

UPRAVNI ODBOR KLUBA 

11. člen 

Upravni odbor kluba je organ kluba, ki ga sestavlja liho število (5 do 9) članov. O številu 

članov odloča volilni zbor kluba. Izvoli jih ustanovni oz. volilni zbor kluba iz vrst svojih članov. 

Upravni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika, razen pri ustanovnem zboru kluba, 

kjer ga direktno izvoli zbor. 

 

12. člen 

Upravni odbor ima sledeče primarne naloge in aktivnosti: 

1. Obravnava problematiko dejavnosti, zlasti vprašanja razvoja, napredka, nivoja stroke in 

pogojev poslovanja, strokovnega izobraževanja, uvajanja sodobnih tehnologij, 

pospeševanja kakovosti storitev ter sprejema ustrezne predloge in sklepe. 

2. Obravnava osnutke in predloge zakonov in drugih predpisov na področjih, ki urejajo 

različna področja, pomembna za podjetništvo in stroko, ter daje pobude in predloge za 

njihovo spremembo in dopolnitev. 

3. Obravnava pogoje poslovanja članov, predlaga spremembe ali izboljšave ter morebitne 

posamezne kritične primere in podaja strokovne rešitve in načine reševanja 

problematike. 

4. Skrbi za oblikovanje vsebine dobrih poslovnih običajev, aktivnosti za varovanje okolja, 

racionalne uporabe energije ipd. 

5. Opredeljuje potrebe strokovnega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja članov. 

6. Pripravlja letni program dela kluba, ki mora biti finančno ovrednoten v okviru 

razpoložljivih sredstev in terminsko opredeljen, ga daje v sprejem zboru in skrbi za 

njegovo izvajanje.  

7. Skrbi za izvedbo programa dela in uresničevanje sklepov, ki jih sprejme zbor in upravni 

odbor. 

8. Pripravlja in daje v obravnavo upravnemu odboru OOZ NM letno poročilo o delu kluba. 

9. Skrbi za izvedbo sklepov, ki jih sprejmejo organi zbornice in zadevajo klub. 
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10. Predlaga poslanca v skupščino kluba pri OOZ Novo mesto. 

11. Sprejema poslovnik kluba ali spremembe poslovnika.  

12. Obravnava in rešuje vsa ostala vprašanja, ki spadajo v delovno področje kluba.  

 

 

PROGRAM DELA IN SREDSTVA KLUBA 

13. člen 

Klub za vsako leto posebej sprejme svoj program dela, ki mora biti skladen s Statutom 

zbornice, programom dela zbornice, njenim finančnim načrtom in tem pravilnikom. 

 

Za uresničevanje in izvajanje posameznih nalog lahko upravni odbor kluba ustanovi tudi 

delovne skupine. Delo teh skupin preneha, ko je izpolnjena naloga, za katero je bila 

posamezna delovna skupina ustanovljena.  

14. člen  

O višini sredstev za delovanje sekcij odloči Upravni odbor OOZ Novo mesto pri pripravi 
letnega finančnega načrta zbornice. 

Klub lahko sredstva koristi na podlagi predhodno sprejetega letnega programa dela kluba za 
tekoče leto, ki mora biti finančno ovrednoten v okviru razpoložljivih sredstev, terminsko 
opredeljen in podpisan s strani predsednika kluba. Leteni program klub objavi na spletni 
strani zbornice. 
 
Sredstva po programu dela se koristijo na način, da je vsem članom kluba dana enaka 
možnost do koriščenja in so vsi o tem obveščeni. 
 
Do koriščenja sredstev so upravičeni člani kluba, ki imajo poravnano članarino.  
 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA IN ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA 

15. člen 

Klub ima predsednika, ki je hkrati predsednik upravnega odbora kluba in enega 
podpredsednika, ki ga predlaga predsednik in ga potrdi upravni odbor KMP. 

16. člen 

Predsednik predstavlja klub in skrbi, da je delo kluba usklajeno z interesi članov kluba, s 

sklepi zbora kluba in statutom zbornice. Predsednik podpisuje akte in gradiva, ki jih sprejema 

upravni odbor in zbor kluba. Če je predsednik odsoten, ga lahko z njegovim soglasjem 

oziroma pooblastilom  zastopa njegov namestnik (podpredsednik).  

17. člen 

Predsednik kluba je za svoje delo odgovoren zboru kluba in organom zbornice. Predsednik 
kluba sodeluje na sestankih predsednikov sekcij, ki jih skliče predsednik zbornice ali 
direktor(ica) zbornice. 
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Če predsednik zbornice ugotovi, da je sklep upravnega odbora kluba v nasprotju s stališči 
zbora,  Statutom zbornice in zakoni, upravni odbor na to opozori in ga lahko zadrži, prekliče 
oz. vrne v ponovno obravnavo.  

18. člen 

Člani upravnega odbora imajo pravice in dolžnosti: 

1. prisostvovati na sejah, 

2. sodelovati  v razpravah, 

3. postavljati vprašanja in izražati svoja mnenja, stališča in predloge, 

4. biti informirani o delu kluba in zbornice, 

5. opravljati naloge, ki jim jih poveri klub in organi zbornice. 

19. člen 

Mandatna doba predsednika in članov upravnega odbora je 4 leta in so lahko po izteku 

mandata ponovno izvoljeni. Mandat članov upravnega odbora mora sovpadati z mandatom 

članov organov zbornice. Razrešeni so lahko tudi na podlagi njihove zahteve oz. želje. 

20. člen 

Upravni odbor lahko pred potekom mandatne dobe predlaga razrešitev članov organov 

kluba, če ne spoštujejo sprejetih sklepov, če kršijo sklepe ali stališča zbora, če s svojo 

dejavnostjo ovirajo delo organov kluba, če škodujejo delu in interesom članov in ugledu 

kluba, če se stalno neopravičeno ne udeležujejo sej ali kako drugače izgubijo zaupanje 

članov, ki so jih izvolili.  

21. člen 

Upravni odbor kluba imenuje poslance v Skupščino OOZ Novo mesto in sicer številčno v 

skladu s 16. členom Statuta OOZ Novo mesto.  

22. člen 

Klub ima lahko svoje člane tudi v odborih pri Območni obrtno-podjetniški zbornici, ki 

zajemajo področje delovanja kluba.  

 

NAČIN DELA ORGANOV KLUBA 

23. člen 

Delo organov kluba je javno, preko zbora vseh članov in sej upravnega odbora kluba.  

Izjemoma so lahko seje ali njen del zaprte za javnost in to v primerih, ko gre za obravnavanje 
in reševanje posameznih vprašanj in tem, ki bi zaradi javne objave podatkov in  mnenj članov 
lahko škodila ugledu zbornice ali njenega posameznega člana. O tem se odloča z večino 
prisotnih. 

 

 

 



 

  Stran 7 od 8 

ZBOR VSEH ČLANOV 

24. člen 

Na zbore in seje se vabi člane z vabilom v pisni obliki ali po klasični ali e-pošti, najmanj pet 
dni pred dogodkom. Na njem mora biti napisan dnevni red. Izjemoma se mora zaradi 
situacije, v soglasju s predsednikom zbornice, sklicati seja upravnega odbora kluba ustno oz. 
po telefonu ali z sms sporočilom.  

Izredna seja kluba (zbor) se lahko skliče v krajšem roku po pošti, telefonu, faksu ali e-pošti. V 
sklicu mora biti obrazložen razlog  in predlog sklepa.  

Upravni odbor lahko odloča tudi korespondenčno ali virtualno, če gre za izredne okoliščine in 
če je nujno in ni možno sprejeti predlagane odločitve pravočasno na drug način. Za ta način 
odločanja morajo člani prejeti pisno obrazložitev zadeve in predlog sklepa, o katerem 
glasujejo ali se izrekajo.  

25. člen 

Ustanovni (konstitutivni) zbor kluba skliče predsednik zbornice, ki je član neformalnega 

iniciativnega odbora za ustanovitev kluba in ga vodi do izvolitve predsednika kluba. Volilni in 

ostale zbore kluba pa vodi predsednik kluba. Upravni odbor kluba sklicuje in vodi predsednik 

kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oziroma drug pooblaščen član upravnega 

odbora KMP. 

 

SEJA UPRAVNEGA ODBORA 

26. člen 

Predsednik kluba mora sklicati sejo, če: 

1. tako zahteva tretjina članov kluba, 

2. na podlagi sklepa organov zbornice, 

3. klub ni aktiven, 

4. nastanejo drugi izredni pogoji.  

27. člen 

Upravni odbor kluba sprejema mnenja, stališča in predloge za delovanje. Sklepe sprejema o 
vprašanjih in temah, ki se nanašajo neposredno na razvoj in delovanje kluba. 

K aktivnostim kluba, ki zbornico predstavljajo navzven, klub obvesti predsednika in/ali 
direktorja zbornice. 

Na seje upravnega odbora kluba se lahko vabi tudi predstavnike OZS, nacionalnih oziroma 
regionalnih organov, strokovnih in drugih organizacij, ki lahko prispevajo pri obravnavi in 
reševanju posameznih zadev ali so v podporo delovanju kluba. 

Seja upravnega odbora je lahko sklicana in poteka na daljavo na ustrezni platformi za video  
sestanke. 

28. člen 

Seje so sklepčne, če je prisotno vsaj 50% vseh članov oz. po 30 minutah po dejanski udeležbi. 
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča najmanj polovica članov. 
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Odločitve organov se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov. Če ni drugače odločeno, se 
glasuje z dvigom rok. 

29. člen 

O sejah organov kluba in neformalnih sestankih delovnih skupin se vodi zapisnik, ki ga v roku 
5 delovnih dni po seji napiše zapisnikar in pošlje predsedniku kluba v pregled in podpis. 
Zapisnik obsega najmanj podatke: kraj, čas, udeležba, dnevni red, obravnavane vsebine, 
povzetke razprave in sprejete sklepe. Podpišeta ga zapisnikar in predsednik kluba. 

 

 

 

KONČNE DOLOČBE 

30. člen 

Pravilnik delovanja kluba sprejme upravni odbor kluba, potrdi pa ga upravni odbor OOZ NM. 
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po postopku, ki velja za njegov sprejem. 

 

Novo mesto, dne 14.5.2021 

 

 

 

 Leo Andolšek 

 Predsednik kluba mladih podjetnikov 

 
 

 

Soglasje UO OOZ Novo mesto: 

 

Novo mesto, dne  

 

 

Mojca Andolšek 

predsednica OOZ NM 
 

 

 


