
POGOJI ZA KANDIDATURO 
V skladu s Statutom OZS (24. člen) zbornico upravljajo aktivni člani zbornice ter vsi člani v drugih 
oblikah delovanja in odločanja, v katere so člani lahko izvoljeni oziroma imenovani pod pogoji in na 
način, določen v statutu in drugih aktih zbornice. Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih 
neprofesionalno ter so lahko izvoljeni oziroma imenovani le pod pogojem, da iz naslova članarine in 
drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kandidature in izvolitve oziroma imenovanja nimajo 
zapadlih neplačanih obveznosti do zbornice. Tudi neplačane obveznosti v času funkcije so lahko 
razlog za odpoklic oziroma razrešitev. 
 
Pravice in obveznosti člana v zbornici zastopa: (mora biti razvidno iz Poslovnega registra Slovenije ali 
drugih uradnih evidenc) 

a) fizična oseba – osebno; 
b) samostojni podjetnik – osebno podjetnik, zakoniti zastopnik ali prokurist; 
c) pravna oseba lastnik – družbenik (z najmanj 25% deležem v družbi, zakoniti zastopnik ali 

prokurist. 
 
 
1. Razpis volitev mora sprejeti UO in nato ga potrditi tudi skupščina. Datume za volitve na OOZ 

smo že določili, po sekcijah bomo razporedili seje oziroma t. i. volilne skupščine sekcij za 
kandidate na OZS v obdobju od 1.2. do 15.3.2022. 

 
glej statut OOZ NM: 40. člen 
Volilno skupščino sekcije sestavljajo vsi člani sekcije.  
Iz poslovnika sekcij: Člani OOZ Novo mesto, ki opravljajo dejavnosti, za katere je sekcija 
ustanovljena, sestavljajo zbor sekcije. V sekciji lahko delujejo člani sami ali njihovi 
pooblaščenci in zakoniti zastopniki. 
V sekcijo se lahko prostovoljno vključujejo tudi člani drugih dejavnosti pri OOZNM, ki izkažejo 
interes. (pojasnilo: zainteresirani lahko sodelujejo tudi v več sekcijah, vendar imajo glas samo 
v matični sekciji) 
 

 
2. Pogoj za sodelovanje v organih OOZ – te volitve bi izvedli do 15.4.2022 

39. člen statuta: V sekcije se združujejo vsi člani zbornice, ki opravljajo istovrstno ali sorodno 

dejavnost, z namenom opravljanja strokovnih nalog iz dejavnosti zbornice… Za delovanje v UO 

sekcije je pogoj le članstvo v zbornici in v register vpisana sekcija, ki ji pripadajo. Upravi odbor 

sekcije ima od 4 do 7 članov. 

 

15. člen poslovnikov sekcij na OOZ NM:  

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. 
 

3. Pogoj za sodelovanje v organih OZS – OOZ NM bo predlagala poslance v posamezne sekcije, 
da kandidirajo za izvolitev v UO sekcije pri OZS 

Skupščina sekcije OZS (50. a člen statuta OZS) 
Skupščino posamezne sekcije v OZS sestavlja po en poslanec sekcije za določeno dejavnost iz 
posamezne OOZ oziroma poslanec iz dejavnosti iz ene ali več OOZ, če poslovnik sekcije ne določa 
drugače. Predlagamo tudi naše člane s soglasjem. 
Član sekcije je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen za predsednika sekcije (50. c člen, 4. alinea) 
 


