
Na podlagi 16. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska 
Bistrica, sprejetega na seji skupščine dne 6.5.2016 ter predloga Upravnega odbora 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica, je Skupščina Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica na svoji  redni seji dne 21. 3. 2018  
sprejela 

 
S  K  L  E  P 

 

o razpisu volitev v organe  Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenska Bistrica 

za mandatno obdobje od 2018-2022 
 

I. 
S tem sklepom Skupščina razpisuje volitve v organe Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenska Bistrica (v nadaljevanju OOZ Slovenska Bistrica) za mandatno 
obdobje 2018-2022. 
 
POSLANCI SKUPŠČINE OOZ SLOVENSKA BISTRICA 
 

II. 
Poslance v Skupščino volijo oziroma  imenujejo posamezne sekcije iz vrst svojih 
članov v skladu s statutom OOZ Slovenska Bistrica in svojimi poslovniki za skupščino 
OOZ Slovenska Bistrica. Skladno s 16. členom Statuta zbornice šteje skupščina 25 
poslancev. Pri določanju kandidatov za poslance ter sestavi kandidacijske liste je 
potrebno upoštevati načelo, da so sorazmerno zastopane vse dejavnosti članov 
zbornice. 

III. 
Sekcije za Skupščino OOZ Slovenska Bistrica izvolijo naslednjo število poslancev: 
 
- sekcija avtoprevoznikov - trije poslanci, 
- sekcija avtoservisnih dejavnosti -dva poslanca, 
- sekcija cvetličarjev in vrtnarjev - en poslanec,  
- sekcije frizerjev in kozmetikov – dva poslanca, 
- sekcija gostincev – en poslanec, 
- sekcija tekstilcev – en poslanec, 
- organi zbornice evidentirajo poslance za ostale dejavnosti, ki ne delujejo v sekcijah- 
 petnajst poslancev. 
 

IV. 
Imena poslancev za skupščino OOZ Slovenska Bistrica, določena v skladu z II. in III. 
točko tega sklepa, je potrebno posredovati strokovni službi OOZ Slovenska Bistrica 
do 20.4.2018. Sklepu sekcije je potrebno priložiti tudi pisno soglasje poslanca. Po 
izdaji soglasja kandidat tega ne more več preklicati. 
 
 
 
 
 



KANDIDATI ZA IZVOLITEV V ORGANE 
V. 

S tem sklepom se razpisujejo tudi volitve v organe OOZ Slovenska Bistrica za 
predsednika OOZ Slovenska Bistrica (mandatar za sestavo upravnega odbora OOZ 
Slovenska Bistrica) in treh članov nadzornega odbora OOZ Slovenska Bistrica. 
 
Pri pripravi kandidatnih list za člane organov OOZ Slovenska Bistrica presoja 
ustreznost kandidatov glede na določila statuta OOZ Slovenska Bistrica, sprejete 
kriterije in pogoje, ki jih mora kandidat izpolnjevati. 
 

VI. 
Za izvedbo volitev skrbi volilni odbor, ki vodi volitve na volišču. 
Volilno pravico imajo  člani OOZ Slovenska Bistrica. 
 
V volilni odbor se imenujejo člani OOZ Slovenska Bistrica. V volilnem odboru ne sme 
sodelovati kandidat za poslanca v skupščini. Volilni odbor sestavljajo predsednik in 
dva člana ter njihovi namestniki. 
 
Volitve za poslance skupščine OOZ Slovenska Bistrica se izvedejo v sredo, 23. maja 
2018, na sedežu OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e, Slovenska Bistrica od 7. do 
19. ure.  
 

VII. 
Novoustanovljena skupščina OOZ Slovenska Bistrica se mora sestati na svoji prvi seji 
najkasneje v 30 dneh po volitvah, kjer v skladu s tem sklepom in Statutom OOZ 
Slovenska Bistrica opravi izvolitev predsednika OOZ Slovenska Bistrica ter treh članov 
Nadzornega odbora OOZ Slovenska Bistrica. 
 

VIII. 
Mandat sedanjih funkcionarjev in članov organov OOZ Slovenska Bistrica preneha z 
izvolitvijo novih funkcionarjev in članov organov OOZ Slovenska Bistrica. 
 

IX. 
Ta sklep se objavi na oglasni deski OOZ Slovenska Bistrica, na spletni strani OOZ 
Slovenska Bistrica in v Obrtniških novicah, marca 2018. 
 
 
 
 Predsednik 
 Milan Skrbiš,l.r. 

 
 
 
 
 
 

 



 


