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V skladu z Statutom Območne obrtno-podjetniške zbornice Grosuplje, sprejetim na seji Skupščine OOZ 
Grosuplje, dne 23.1.2014, je skupščina OOZ Grosuplje, dne 29.3.2018, sprejela naslednji 
 

Pravilnik o poteku volitev v organe OOZ Grosuplje   
 

1. člen  
 
Skupščina OOZ Grosuplje je dolžna vsaj 3 (tri) mesece pred iztekom mandatne dobe organov 
zbornice sprejeti Sklep o razpisu volitev. Predlog sklepa o razpisu volitev pripravi upravni odbor 
zbornice, skupaj z strokovno službo zbornice. S sklepom o razpisu volitev skupščina določi način 
ter datum izvedbe volitev, volilna opravila in časovne roke za njihovo dokončanje, način in število 
voljenih članov po organih zbornice ter imenuje volilno komisijo. Volilna komisija je delovno telo, ki 
vodi postopek evidentiranja kandidatov glede njihove ustreznosti glede na Statut OOZ Grosuplje, 
Pravilnik o poteku volitev ter Sklep o razpisu volitev ter vodi ostale volilne postopke, določene s 
tem pravilnikom. 

2. člen 
 
Po sprejetju sklepa o razpisu volitev, strokovna služba zbornice svoje člane po svojih običajnih 
kanalih obveščanja obvesti o izvedbi volitev in jih pozove h kandidiranju v organe zbornice.  
 

3. člen 
 

Vsi potencialni kandidati v organe zbornice morajo do roka, določenega v sklepu o razpisu volitev, 
volilni komisiji posredovati podpisano izjavo, da se s kandidaturo strinjajo ter da izpolnjujejo 
zahtevane pogoje za kandidiranje. Evidentiranje kandidatov za volitve opravi volilna komisija 
upoštevajoč kriterij, da so v organe zbornice 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 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.  
 

4. člen 
 
Seznam imen evidentiranih kandidatov volilna komisija posreduje  upravnemu odboru zbornice. Na 
podlagi s strani upravnega odbora zbornice potrjenega seznama imen kandidatov volilna komisija 
pripravi predlog volilne liste.  
 
V primeru, da je število evidentiranih kandidatov za posamezen organ zbornice, ki ga je potrdil 
upravni odbor, manjše ali enako številu voljenih članov v ta organ zbornice, lahko upravni odbor 
zbornice volilni komisiji predlaga, da se o imenovanju kandidatov v organe zbornice odloča  
neposredno na ustanovni seji skupščine zbornice, brez predhodnega glasovanja s strani članov 
zbornice. 
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Ker je po Statutu OOZ Grosuplje potrebno pri sestavi skupščine zbornice upoštevati, da so 
vključeni predstavniki vseh treh občin, ki jih pokriva zbornica, in sicer sorazmerno s številom 
članov v zbornici (na presečni datum), je potrebno že v sklepu o razpisu volitev določiti, koliko 
članov novoizvoljene skupščine bo iz posamezne občine. V skladu s to zahtevo mora biti 
pripravljena tudi volilna lista. Kandidati za člane skupščine morajo biti združeni v tri sklope glede 
na občino poslovnega naslova člana, na volilni listi pa mora biti nedvoumno navedeno, koliko 
kandidatov se voli iz posamezne občine.  
 
Vrstni red kandidatov na volilni listi se razvrsti po zaporednih številkah, ki se jih določi glede na 
abecedni vrstni red kandidatov in sicer po njihovih priimkih. Priporočljivo je tudi, da je vsakemu 
kandidatu pripisana dejavnost, v kateri deluje.  
 

5. člen 
 

Volilni upravičenci so vsi člani OOZ Grosuplje oz. njihovi zakoniti predstavniki, v skladu z drugim 
odstavkom 11. člena Statuta OOZ Grosuplje (podjetnik osebno oz. družbenik oz. zakoniti zastopnik 
oz. prokurist) oz. fizična oseba), ki so vpisani v članski register na presečni datum, določen v 
sklepu o razpisu volitev. Vsak član zbornice lahko glasuje natanko enkrat. 
 

 6. člen 
 
Volitve se lahko opravijo na sedežu zbornice ali po pošti. Datum oz. časovno obdobje glasovanja 
določi volilna komisija.  
 
V primeru glasovanja po pošti se glasovnice ter posebne kuverte s plačano poštnino pošljejo 
članom OOZ Grosuplje po pošti. Kuverte, v katerih se na Grosuplje vračajo izpolnjene glasovnice, 
morajo imeti posebno oznako VOLITVE - NE ODPIRAJ. Vse prispele kuverte z navedeno oznako se 
hrani na sedežu zbornice v za to primerni volilni skrinjici.  
 
Za posameznega kandidata se glasuje tako, da se obkroži številko pred njegovo navedbo oziroma, 
da se obkroži celotno navedbo kandidata. Veljavna je tudi vsaka glasovnica iz katere je 
nedvoumno razvidno za katerega kandidata je volivec glasoval. 
 
Glasovnica, na kateri je obkroženo več kandidatov, kot je to zahtevano, je neveljavna.  
 

7. člen 
 
Po poteku glasovanja se najkasneje v sedmih dneh sestanejo člani volilne komisije, odprejo volilno 
skrinjico, preštejejo glasovnice ter ugotovijo volilni rezultat. V ta namen sestavijo ustrezen 
zapisnik, ki ga vsi člani volilne komisije podpišejo. 
 
 

Kandidate, ki so dobili mandat glede na prejete glasove, volilna komisija razvrsti v lestvico in sicer 
od tistega, ki je prejel največje število glasov do kandidata, ki je prejel najmanjše število glasov. V 
organe zbornice so izvoljeni kandidati, ki prejmejo največje število glasov. 
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V primeru enakega števila glasov na zadnjem izvoljivem mestu ima prednost kandidat, ki prihaja iz 
dejavnosti, ki nima med izvoljenimi člani skupščine še svojega kandidata. V kolikor na podlagi 
navedenega kriterija ni izločen eden izmed kandidatov, odloči žreb.  
 
V kolikor komurkoli izmed izvoljenih članov preneha mandat pred iztekom mandata za katerega je 
izvoljen, ga nadomesti po lestvici prvi naslednji kandidat, ki je prejel največje število glasov.  
 
Predsednik volilne komisije z rezultati volitev seznani sekretarja zbornice in upravni odbor zbornice 
ter najkasneje v tridesetih dneh od poteka volitev skliče ustanovno sejo skupščino. Na ustanovni 
seji skupščine predstavi zapisnik o poteku volitev in ga članom skupščine posreduje v potrditev. 
 
 

8. člen 
USTANOVNA SEJA SKUPŠČINE 
 
Ustanovno sejo skupščine skliče predsednik volilne komisije, ki do imenovanja delovnega 
predsedstva tudi vodi sejo. Vabila na sejo morajo biti poslana vsaj 8 dni pred sejo. 

 
Skupščina na ustanovni seji: 
 sprejme poročilo volilne komisije; 
 potrdi mandate izvoljenim poslancem skupščine; 
 potrdi mandate izvoljenim članom nadzornega odbora; 
 razpusti dosedanje organe upravljanja; 
 izvoli predsednika – mandatarja zbornice; 
 na predlog predsednika zbornice izvoli člane upravnega odbora. 

 
9. člen 

NADZORNI ODBOR 
 

Člani nadzornega odbora ne smejo biti  poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora 
zbornice. Na ustanovni seji skupščine člani skupščine na podlagi poročila volilne komisije potrdijo 
tri člane nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega 
odbora, ki je vabljen na seje upravnega odbora. V primeru odsotnosti predsednika nadzornega 
odbora se seje upravnega odbora udeleži eden izmed preostalih dveh članov. 
 

10. člen 
IZVOLITEV PREDSEDNIKA ZBORNICE 
 
Novoizvoljena skupščina izvoli predsednika zbornice, ki je v skladu z Statutom OOZ Grosuplje po 
svoji funkciji tudi predsednik – mandatar upravnega odbora zbornice ter tudi predsednik skupščine 
zbornice. Za predsednika 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. Evidentirani kandidati za predsednika zbornice se pred izvedbo volitev predstavijo 
skupščini s kratko predstavitvijo sebe in programa za nadaljnje delovanje zbornice.  
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Volitve predsednika zbornice so lahko javne ali tajne. V kolikor so volitve tajne, se izvedejo s 
pomočjo overjenih glasovnic. Vsak prisotni član skupščine napiše na glasovnico kandidata (le 
enega), ki ga voli za predsednika zbornice. 
 
V kolikor dobi ena oseba že v prvem krogu absolutno večino glasov članov skupščine, se razglasi 
izvoljenega predsednika. Če v prvem krogu nihče ne pridobi absolutne večine glasov, se prva dva 
kandidata, ki sta prejela  največ glasov uvrstita v drugi krog volitev. Tisti, ki v drugem krogu dobi 
več kot polovico glasov vseh članov, je izvoljeni predsednik.  
 

11. člen 
UPRAVNI ODBOR 
 
Izvoljeni predsednik zbornice je po Statutu OOZ Grosuplje tudi mandatar za sestavo upravnega 
odbora. Mandatar mora na  ustanovni seji skupščine predstaviti predlog članov upravnega odbora. 
Pri sestavi upravnega odbora je predsednik – mandatar dolžan upoštevati, da v članstvo vključi 
predstavnike vseh občin, ki jih pokriva zbornica. Ob predložitvi predloga članov upravnega odbora  
mora mandatar navesti, katero občino in katero dejavnost posamezni kandidat zastopa oziroma 
predstavlja. Predstavnik mandatar predlaga tudi dva podpredsednika upravnega odbora, za katera 
je priporočljivo je, da prihajata iz drugih dveh občin kot prihaja predsednik – mandatar zbornice.  
 
O mandatarjevem predlogu za člane upravnega odbora glasujejo člani skupščine, pri čemer so 
lahko volitve javne ali tajne. V kolikor so volitve tajne, se izvedejo s pomočjo overjenih glasovnic. 
Odločitev se sprejme z večino glasov članov skupščine.  
 
V kolikor skupščina ne potrdi mandatarjevega predloga za sestavo upravnega odbora, mora 
mandatar v roku 21 dni sestaviti nov predlog ter ga predložiti skupščini v ponovno obravnavo. 
 
V kolikor skupščina tudi v drugo ne bi potrdila predloga mandatarja za člane upravnega odbora, se 
izvedejo volitve za novega predsednika zbornice oziroma mandatarja. 
 
Če skupščina potrdi predlagane člane upravnega odbora, se novo izvoljeni upravni odbor v roku 30 
dni sestane na svoji ustanovni seji. Sejo skliče predsednik - mandatar upravnega odbora. 
 

12. člen 
 
Pritožbe v zvezi z volilnimi opravili in volitvami se lahko vložijo na Upravni odbor OOZ Grosuplje. 
Odločitev upravnega odbora o pritožbi je dokončna.  
 

13. člen 
 
Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi Skupščina OOZ Grosuplje. 
 
Grosuplje, 29.3.2018      

Predsednik OOZ Grosuplje 

        MILAN SAŠEK 
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