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V skladu z Statutom Območne obrtno-podjetniške zbornice Grosuplje z dne 23.1.2014 ter Pravilnikom o poteku 
volitev v organe OOZ Grosuplje z dne 29.3.2018 je skupščina OOZ Grosuplje dne 24.3.2022 sprejela naslednji  

 
 

SKLEP O RAZPISU VOLITEV V ORGANE OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE 
GROSUPLJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 - 2026 

 
 

I. 
S tem sklepom razpisujem volitve v organe Območne obrtno - podjetniške zbornice 
Grosuplje (v nadaljevanju zbornice) za mandatno obdobje 2022 – 2026. Volitve bodo 
potekale dopisno, po pošti, v obdobju 23.5.2022 (ponedeljek) in 29.5.2022 (nedelja). 
 

II. 
V organe zbornice so lahko izvoljeni oziroma imenovani ter v njih delujejo le predstavniki 
aktivnih članov iz 2. odstavka 11. člena Statuta OOZ Grosuplje. Aktivni člani so vse fizične in 
pravne osebe, ki kot glavno dejavnost opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji. 
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 iz naslova 
članarine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kandidature in izvolitve oziroma 
imenovanja nimajo dospelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice. Mandatna doba 
organov zbornice traja 4 (štiri) leta. 
 

III. 
Kot delovno telo, ki vodi postopek evidentiranja kandidatov ter presoja njihovo ustreznost, 
se imenuje tri članska Volilna komisija v sestavi: 
 

1.  JANJA ERJAVEC ČEPON (predsednica komisije) 

2.  JANJA JERŠIN  

3.  ANA JAVORNIK  

 IV. 
Potrebno je izvoliti 13 poslancev v skupščino zbornice. Pri sestavi skupščine zbornice je 
potrebno upoštevati, da so vključeni predstavniki vseh treh občin, ki jih pokriva zbornica, in 
sicer sorazmerno s številom članov v zbornici, pri čemer se kot presečni datum uporabi 
stanje v Obrtnem registru na dan 4.4.2022.  

 
V. 

Potrebno je izvoliti 3 člane v nadzorni odbor zbornice. Člani nadzornega odbora ne smejo 
kandidirati za člana skupščine zbornice in ne za člana upravnega odbora zbornice.  
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VI. 
Potrebno je izvoliti predsednika mandatarja zbornice. Predsednik mandatar zbornice je po 
svojem položaju tudi predsednik skupščine zbornice. Predsednika mandatarja zbornice izvoli 
skupščina zbornice na ustanovni skupščini iz vrst članov za dobo (4) štirih let. Za predsednika 
mandatarja zbornice je lahko izvoljen predstavnik aktivnega člana zbornice, ki je državljan 
Republike Slovenije in je hkrati bodisi samostojni podjetnik posameznik bodisi družbenik z 
najmanj 25% deležem v družbi; in ima najmanj 4 leta izkušenj z delom v organih zbornice ali 
organih OOZ. Kandidati za predsednika mandatarja morajo biti ustrezno predhodno 
evidentirani.  
 

VII. 
Predsednik mandatar zbornice sestavi upravni odbor zbornice, ki ima 7 članov iz vrst članov 
zbornice. Pri sestavi upravnega odbor zbornice kot organa upravljanja in izvršilnega organa 
skupščine zbornice, je mandatar dolžan upoštevati, da vanj vključi predstavnike vseh treh 
občin, ki jih pokriva zbornica. Predlagani seznam članov upravnega odbora potrdi skupščina 
na ustanovni seji.   
 

VIII. 
Evidentiranje vseh kandidatov, ki morajo podati pisno izjavo, da se strinjajo s kandidaturo ter 
da izpolnjujejo zahtevane pogoje za kandidiranje v organe zbornice, poteka do vključno 
9.5.2022. Volilna komisija seznam evidentiranih kandidatov posreduje upravnemu odboru 
zbornice. Na podlagi s strani upravnega odbora zbornice potrjenega seznama imen 
kandidatov volilna komisija pripravi predlog volilne liste. 
 

IX. 
Volilna komisija, upravni odbor zbornice in strokovna služba  zbornice skrbijo za pravilen 
potek in usklajene postopke volitev po tem sklepu in daje pojasnila v zvezi z izvedbo le - teh. 
 

X. 
Volilna opravila, vključno z evidentiranjem kandidatov v organe OOZ Grosuplje, se pričnejo z 
dnem sprejema tega sklepa. 
 
 
Grosuplje, 24.3.2022 
 
                                                                                                                      predsednik OOZ Grosuplje
                                                                                                                     MILAN SAŠEK     
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