
 
 

RAZPIS VOLITEV V ORGANE OOZ NOVO MESTO 
ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026 

 
 
Na podlagi 14. in 17. člena statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, 
sprejetega na seji 10.10.2018, je skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Novo mesto na 6. redni  seji  dne 23.3.2022 sprejela naslednji 
 

S K L E P 
o razpisu volitev v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto  

za mandatno obdobje 2022 do 2026 
 
 

I. 
S tem sklepom skupščina razpisuje volitve v organe sekcij Območne obrtno-
podjetniške zbornice Novo mesto in organe Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Novo mesto (v nadaljevanju OOZ Novo mesto) za mandatno obdobje 2022-2026. 
 

II. 
V skladu s 16. členom statuta OOZ  Novo mesto se izvedejo volitve na volilnih zborih 
sekcij. Občine s področja delovanja OOZ Novo mesto v soglasju z našimi člani 
imenujejo poslanca za posamezno občino. Za predsednika zbornice, člane upravnega 
in nadzornega odbora se objavi razpis (poziv).   
 
Sestav skupščine: 

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) 8 poslancev 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. 

 
 

III. 
Za volilno komisijo kot delovno telo, ki vodi postopek evidentiranja kandidatov ter 
presoja njihovo ustreznost,  se imenuje Upravni odbor OOZ Novo mesto. 
 

IV. 
Imena poslancev sekcij, izvoljenih in imenovanih v skladu z 2. točko tega sklepa, je 
potrebno dostaviti Upravnemu odboru OOZ Novo mesto do 3.5.2022. Sklepu je 
potrebno priložiti tudi soglasje poslanca.  
 



V. 
Upravni odbor OOZ Novo mesto pripravi kandidatne liste za organe OOZ Novo mesto 
do 18.5.2022. Pri  pripravi kandidatnih list za člane organov OOZ Novo mesto presoja 
ustreznost kandidatov glede na določila statuta OOZ Novo mesto, sprejete kriterije in 
pogoje.  

 
VI. 

Upravni odbor poda v skladu z določili statuta novoustanovljeni poslanski skupščini 
OOZ Novo mesto naslednje predloge kandidatov za volitve: 

- predsednika OOZ Novo mesto  (mandatarja za sestavo upravnega odbora OOZ 
Novo mesto), 

- štirih izvoljenih članov upravnega odbora OOZ Novo mesto, 
- dveh podpredsednikov OOZ Novo mesto v soglasju z mandatarjem, 
- predsednika in 2 članov nadzornega odbora OOZ Novo mesto. 

 
Kandidat za predsednika mora izpolnjevati pogoje iz 35. člena statuta in podati pisno 
prijavo kandidature s programom dela in vodenja zbornice vsaj 30 dni pred volilno sejo 
skupščine. 
 

VII. 
Novoustanovljena poslanska skupščina OOZ Novo mesto se sestane na svoji prvi seji 
8.6.2022 in opravi izvolitev organov in funkcionarjev OOZ Novo mesto, naštetih v 6. 
točki tega sklepa. 
 

VIII. 
Upravni odbor OOZ Novo mesto skrbi za pravilen potek in časovno usklajenost volitev 
po tem sklepu in dajeta navodila in pojasnila v zvezi z izvedbo le-teh. 
 

IX. 
Mandat sedanjih funkcionarjev in poslancev OOZ Novo mesto preneha z izvolitvijo 
novih funkcionarjev in članov organov OOZ Novo mesto.  
 

X. 
Ta sklep se pošlje vsem članom OOZ Novo mesto in objavi na spletni strani     
http://ooz-novomesto.si/. 
 
 
 
Novo mesto, 23.3.2022                                                                                     

 
 

 
 
 
                                                                                                  Mojca Andolšek, 
                                                                                       predsednica OOZ Novo mesto       

http://ooz-novomesto.si/

