
 
 

POSTOPKI  ZA VOLITVE 2022 - 2026 
 

1. RAZPIS VOLITEV V ORGANE OZS 
 

a) Razpis volitev s sklepom skupščine OZS, ki je bila dne 20.1.2022 (v prilogi) 
 

b) Volitve v skupščine sekcij pri OZS in kandidati za člane UO sekcij pri OZS 
Rok za oddajo kandidatur: 15.3.2022 
Vsaka sekcija, ki ima kandidata za poslanca v skupščini sekcij pri OZS ali 
kandidata za člana UO sekcij pri OZS, naj ga predlaga na sestanku UO 
sekcije, ki naj bo najkasneje do 14.3.2022. 

           Predlogu je potrebno priložiti soglasje kandidata in potrditev s strani OOZ.  
           Zbornica bo za predlagane kandidate vlogo in soglasje poslala na OZS. 
 

c) Poslanci skupščine OZS 
Vsaka OOZ določi enega poslanca – že sprejet sklep UO OOZ NM z dne 
27.1.2022, da je naš poslanec v skupščini OZS predsednica Mojca Andolšek. 
Rok za obvestilo OZS in podajo soglasja: 27.5.2022 

 
d) Kandidati za izvolitev v organe OZS 
Član, ki izpolnjuje pogoje, lahko odda vlogo in soglasje za naslednje funkcije: 
- Predsednik OZS 
- Predsednik in 4 člani Nadzornega odbora OZS 

Rok za oddajo vlog in soglasij:  27.5.2022 
Volilna komisija OZS bo imela sejo predvidoma 1.6.2022. 

      V kolikor posameznik želi kandidirati, na OOZ Novo mesto lahko dobi vlogo    
      in soglasje. 

e) Volilna skupščina OZS: 4.7.2022 
 

 

2. RAZPIS VOLITEV V ORGANE OOZ NOVO MESTO 
 
    Volitve v organe OOZ Novo mesto bodo potekale v skladu z razpisom volitev. 
 

a) Razpis volitev (17. člen statuta – sklep o razpisu volitev je skupščina dolžna 
sprejeti najmanj dva meseca pred iztekom mandatne dobe organov zbornice) 
____________________ 

b) Volitve poslancev v skupščino OOZ Novo mesto 
 
Sestav skupščine (16. člen Statuta OOZ NM): 

a) od vsake strokovne sekcije in združenja:  

• sekcija, ki ima do vključno 40 članov, ima 1 poslanca, 

• sekcija, ki ima od 41 do 80 članov, ima 2 poslanca, 

• sekcija, ki ima od 81 do 120 članov, ima 3 poslance, 

• sekcija, ki ima 121 in več članov, ima 4 poslance, 

• združenje upokojenih obrtnikov in podjetnikov ima 2 poslanca, 
b) poslanci po ključu občin: 

• vsaka občina iz 5. člena predlaga po enega predstavnika, skupaj 8 poslancev, ki jih potrdi upravni odbor, 
v kolikor občina svojega predstavnika ne predlaga v določenem roku, ga izbere upravni odbor. 

c) 1 poslanec je predsednik OOZ Novo mesto, 2 poslanca sta oba podpredsednika 

 



Volilni zbori sekcij  naj bodo izvedeni do 15.4.2022. 
Dopis občinam  – rok za predlaganje poslancev po ključu občin 20.4.2022. 
Imena poslancev skupščine OOZ NM s strani sekcij dostaviti UO OOZ NM do 
2.5.2022. 
Seja UO za sprejem končnih list poslancev bo predvidoma 5.5.2022. 

 
 

f) Kandidati za izvolitev v organe OOZ NM 
Član OOZ NM, ki izpolnjuje pogoje, lahko odda vlogo in soglasje za naslednje funkcije: 

a) Predsednik OOZ NM 
Za predsednika zbornice lahko kandidira član zbornice, ki: 

− opravlja obrtne ali obrti podobne dejavnosti vsaj pet let, 

− je zastopnik oz. predstavnik pravne osebe, ki je član zbornice vsaj pet let, 

− pozna problematiko obrtništva in je aktivno deloval v organih zbornice vsaj tri leta, 

− poda pisno prijavo kandidature s programom dela in vodenja zbornice vsaj 30 dni pred volilno sejo 
skupščine, ki bo predvidoma 8. junija 2022. 

b) Upravni odbor (predsednik predlaga skupščini kandidatno listo, skupščina 
izmed predlaganih kandidatov izvoli  4 člane) 

c) Predsednik izbere 2 podpredsednika, ki jih predlaga skupščini v potrditev 
d) Predsednik in 2 člana Nadzornega odbora OOZ NM 

 
Vsem članom bomo poslali poziv k predlogom za kandidate za posamezne funkcije. 
Kandidata lahko predlaga kdorkoli od članov ali se predlaga sam. 
 
Pri  pripravi kandidatnih list za člane organov OOZ Novo mesto se presoja ustreznost 
kandidatov glede na določila statuta OOZ Novo mesto, sprejete kriterije in pogoje.  
 
Upravni odbor OOZ Novo mesto pripravi končne kandidatne liste za organe OOZ Novo 
mesto do 6.5.2022.  
 

 
Pomembno!! 
 
V skladu s 24. členom statuta OZS člani zbornice opravljajo svoje funkcije v 
organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice 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 dospelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice. 
 

 
 
Novoustanovljena poslanska skupščina OOZ Novo mesto naj bi se sestala na svoji 
prvi seji najkasneje do 12.6.2022 in opravila izvolitev organov in funkcionarjev OOZ 
Novo mesto. 
 
Na seji UO dne 27.1.2022 smo sprejeli sklep, da bo volilna seja skupščine OOZ 
Novo mesto predvidoma 8.6.2022. 
 
 
Novo mesto, 3.2.2022          
 
 
 
Pripravila: 
Emilija Bratož, direktorica 


