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Upravni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana je na svoji 12. redni 
seji, dne 15. 11.2012 sprejel  
 

POSLOVNIK 
O DELU UPRAVNEGA ODBORA 

OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE SEŽANA 
 
 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
 
S tem poslovnikom se ureja način dela Upravnega odbora Območne obrtno-
podjetniške zbornice Sežana (v nadaljevanju: UO) ter njegovih stalnih odborov in 
občasnih teles (komisije, projektne skupine). 
 
Poslovnik UO obsega določbe o: 
• pravicah in dolžnostih članov v UO, 
• načinu in organizaciji dela na sejah UO, 
• postopku sprejemanja aktov UO. 
 
 

2. člen 
 
Sestava, delovno področje in pooblastila UO so določeni s Statutom Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Sežana.  
 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, veljajo določbe Obrtnega 
zakona in Statuta OOZ, UO pa lahko z večino glasov vseh članov prisotnih na seji 
UO odloči o proceduralnih vprašanjih, ki niso urejena z naštetimi predpisi ali 
splošnimi akti.  
 
II. Način dela, vodenje in potek seje UO 
 

3. člen 
 
UO opravlja naloge iz svoje pristojnosti na sejah. Sprejemanje sklepov pisno, 
telefonsko ali z uporabo tehničnih sredstev je dopustno le, če je v skladu s tem 
poslovnikom. 
 
Seje so praviloma na sedežu OOZ Sežana, Kraška ulica 6, Sežana in sicer po 
potrebi.  
 
Predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji tudi predsednik UO in mandatar, izmed 
članov UO predlaga do dva podpredsednika, ki ju potrdi Skupščina.  
 

4. člen 
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Pravice in obveznosti članov UO so: 
• udeležba na sejah, 
• imenovati člane in pravica sam biti imenovan v organe in telesa UO, 
• sodelovanje pri razpravi in usklajevanju stališč, 
• informiranje o delu, 
• opravljanje nalog, ki jih poveri UO, 
• razpravljanje o posameznih zadevah. 
 

5. člen 
 
Seje UO sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden izmed 
podpredsednikov ali drug član UO, če ga za to pooblasti predsednik (v nadaljevanju: 
sklicatelj). 
 
Seje UO skliče predsednik na lastno pobudo, na zahtevo 1/3 članov UO, nadzornega 
odbora, najmanj 1/3 poslancev skupščine. 
 
Seje UO so javne, v kolikor UO ne odloči, da je seja ali posamezna točka dnevnega 
reda tajna. 
 

6. člen 
 
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik oziroma sklicatelj iz drugega odstavka 
5. člena.  
 
V kolikor je potrebno, mora predsednik oz. sklicatelj predložiti ustrezno gradivo in 
predlog sklepov oziroma stališč. 
 
Predlagatelji gradiva so lahko organi OOZ, sekcije ter funkcionarji OOZ in strokovna 
služba OOZ.  
 
K dnevnemu redu se na seji doda kratka obrazložitev posameznih točk z opredelitvijo 
zadeve, in sicer: lahko gre za informacijo, stališče, predlog, sklep, navedbo razlogov 
za razpravo, poročevalca in način odločanja. 
 

7. člen 
 
Vabilo in gradivo mora biti članom UO praviloma poslano 7 dni pred sejo, da lahko 
opravijo morebitne posvete o gradivu, ki bo na dnevnem redu. Članom UO se gradivo 
skupaj z zapisnikom pošlje po elektronski pošti. Na izrecno željo posameznega člana 
se lahko gradivo pošlje tudi po pošti.  
 
Predsednik UO odloči kdo se posebej vabi na sejo, kdo od povabljenih prejme 
celotno gradivo in kdo le vabilo v vednost. Po svoji funkciji je na sejo UO vedno 
vabljen predsednik Nadzornega odbora, ki prejme celotno gradivo.  
 
Člani UO imajo dolžnost varovati podatke zaupne narave in poslovno tajnost, za 
katere izvedo pri svojem delu. Podatki zaupne narave so osebni podatki in podatki, ki 
predstavljajo uradno ali poslovno tajnost. Če predlagano gradivo vsebuje podatke 
zaupne narave, je treba na gradivo napisati, da gre za poslovno skrivnost. Če so 
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zaupne narave samo posamezni deli gradiva, jih je treba prikazati v posebni prilogi z 
vsakomur vidno oznako, da gre za poslovno skrivnost. Član UO odgovarja za kršitev 
dolžnosti varovanja poslovnih skrivnosti in podatkov zaupne narave. 
 
Za škodo, ki je povzročena z zlorabo ali izdajo poslovnih skrivnosti, lahko zbornica 
uvede postopek za nadomestilo škode zoper člana UO. 
 

8. člen  
 
Sklicatelj lahko vabi na sejo UO tudi poslance skupščine oziroma člane drugih 
organov OOZ, kakor tudi predstavnike iz drugih organizacij in skupnosti in sredstev 
javnega obveščanja. 
 

9. člen 
 
Če do datuma, ki je v vabilu določen za najavo  odsotnosti, odsotnost najavi več kot 
polovica članov UO, predsednik sejo prekliče (zaradi napovedane nesklepčnosti). 
Strokovne službe zbornice vse člane UO telefonsko obvestijo o preklicu seje.  
 
Predsednik v takem primeru lahko v roku najmanj 8 dni skliče ponovno sejo UO z 
enakim dnevnim redom. Ponovno sklicana seja je sklepčna ne glede na število 
prisotnih članov. V vabilu za ponoven sklic seje UO je vse povabljene treba opozoriti 
na določilo o sklepčnosti. 
 

10. člen 
 
Seje UO so sklepčne, če je na njih prisotnih najmanj polovica članov.  
 
Sejo UO otvori predsednik oz. sklicatelj, če je ob napovedani uri pričetka UO 
sklepčen ali z zamikom do 15 minut, če je takrat dosežena sklepčnost UO. Podatke o 
začetni sklepčnosti  predsedniku posredujejo strokovne službe zbornice.  
 
Če UO ni sklepčen po določilih predhodnega odstavka, lahko predsednik oz. 
sklicatelj sejo UO prekliče.  Ponovno sejo lahko predsednik oz. sklicatelj skliče po 
določilih drugega odstavka 9. člena.  
 
O prisotnosti poslancev na seji skupščine se vodi poimenska evidenca z 
lastnoročnim podpisom poslanca.  
 
 

11.  člen 
 
Po otvoritvi predsednik obvesti UO, kateri člani so se opravičili in kdo je bil še vabljen 
na sejo.  
 
Predsednik opozori vabljene, da nimajo pravice glasovanja in da v razpravah UO ne 
morejo sodelovati.    
 
Član, ki se ne more udeležiti seje, mora o tem pravočasno, t.j. do datuma, ki je 
naveden v vabilu na sejo, obvestiti predsednika oziroma strokovno službo zbornice. 
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Kot opravičeno odsotnost se šteje odsotnost zaradi bolezni, smrti v družini ali daljše 
odsotnosti (letni dopust, službena pot) in enkrat letno iz drugih razlogov. Ostale 
odsotnosti se smatrajo kot neopravičene. 
 
Člana, ki se treh sej ne udeleži iz neopravičenega razloga, skupščina na predlog 
predsednika UO – mandatarja, odpokliče.  
 
Članu v UO preneha njegova funkcija pred potekom mandata tudi v naslednjih 
primerih: 
 
• če preneha opravljati obrtno dejavnost oz. če se izbriše iz obrtnega registra 
• če prostovoljni član izstopi iz članstva 
• če odstopi iz funkcije člana v UO 
• če s svojimi dejanji ravna v nasprotju z določili tega statuta in s tem ovira delo 

odbora in škoduje članom zbornice. 
 
Sklep o prenehanju funkcije člana v UO sprejme skupščina z večino glasov izvoljenih 
poslancev na predlog predsednika – mandatarja, ki skupščini v imenovanje predlaga 
tudi drugega člana.  
 

12. člen 
 
Po ugotovitvi sklepčnosti predloži predsednik predlog dnevnega reda v razpravo, 
morebitno spremembo, dopolnitev ali glasovanje. Spremembe in dopolnitve 
dnevnega reda so možne samo izjemoma, če je zadeva povsem pripravljena ali gre 
za obravnavo nujnega vprašanja oziroma zadeve. O tem odloča UO z glasovanjem.  
 
UO na začetku seje pregleda izvršitev sklepov prejšnje seje in odloči o sprejemu 
zapisnika. Za poročanje o izvrševanju sklepov seje sta odgovorna predsednik in 
sekretar/ka OOZ. 
 

13.  člen 
 
Obravnava vprašanja, ki je na dnevnem redu, traja dokler se javljajo udeleženci k 
razpravi. Predsednik vodi in usmerja razpravo ter jo zaključuje, ko ugotovi, da so 
stališča usklajena oziroma, da je zadeva zrela za sklepanje.  
 
Vsi člani UO lahko razpravljajo o posamezni točki dnevnega reda, ostali udeleženci 
seje pa le, če UO tako odloči.  
 
Razpravljavec lahko razpravlja o posamezni točki dnevnega reda, in sicer prvič 
praviloma največ 5 minut, v nadaljevanju pa največ 3 minute. Izjemoma lahko 
predsedujoči ta čas podaljša, če bi to bistveno prispevalo k razreševanju zadeve 
oziroma k uskladitvi stališč.  
 

14.  člen 
 
Na seji UO je dopustno razpravljati samo o vprašanjih, ki so v neposredni zvezi z 
obravnavano točko dnevnega reda. Razpravljavca, ki se od dnevnega reda oddalji ali 
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kako drugače ovira redni potek razprave, mora predsednik opozoriti, ob ponovitvi pa 
mu lahko odvzame besedo. 
 
Kdor se ne strinja s postavljenim stališčem ali predlagano rešitvijo in tudi sicer 
nasprotuje kakšnemu predlogu, je dolžan obrazložiti svoje stališče ali dati utemeljen 
predlog. 
 
Člani UO imajo dolžnost spoštovati osnovna pravila bontona npr. ne vpadati 
govornikom v besedo in jih prekinjati (razen predsedujočega, zaradi zagotavljanja 
reda na sejah), med sejo telefonirati ali zaradi tega sejo zapuščati, ipd.  
 

15. člen 
 
Kadar predsedujoči ali kateri drug član UO ugotovi, da je potrebno zadevo, ki se 
obravnava uskladiti z drugimi organi OOZ kot so sekcije, odbori, komisije, se o tem 
razpravlja in lahko predlaga usklajevalni postopek, v kolikor se ne odloči za takojšnje 
glasovanje. V ta namen pristojni organi in služba pripravijo potrebno gradivo z 
možnimi rešitvami in utemeljitvami ter o tem obvestijo vse pristojne organe.  
 
Nadaljnja razprava o taki zadevi se odloži do uskladitve stališč med zainteresiranimi. 
Če do uskladitve v danem roku ne pride, lahko UO naknadno odloči z glasovanjem. 
 

16.  člen 
 
Ko predsednik zaključi obravnavo posamezne zadeve, oblikuje besedilo predloga 
sklepa ter ga da na glasovanje. 
 
Če je v kakšni zadevi več predlogov, jih da predsednik na glasovanje po vrstnem 
redu, kot so bili predloženi. Za delne predloge lahko določi drugačen vrstni red. 
 

17.  člen 
 
Glasovanje UO je javno, če UO ne odloči, da se glasuje tajno. Javno se glasuje z 
dviganjem rok. 
 
UO sprejema odločitve z večino glasov vseh prisotnih članov na seji. Vsak član se 
mora izjaviti, ali je za predlog ali je proti njemu, ali pa se vzdrži. Po glasovanju 
predsednik razglasi izid glasovanja. Če izida ne more natančno ugotoviti, lahko 
glasovanje ponovi tudi poimensko. 
 
V primeru odločitve o tajnem glasovanju, se izvoli tričlanska volilna komisija, ki izvede 
postopek tajnega glasovanja z glasovnicami, ugotovi rezultate glasovanja in jih 
razglasi na seji skupščine.  
 
Če se večina navzočih članov glasovanja vzdrži, se šteje, da je bil predlog zavrnjen. 
 
Če se po razglasitvi rezultatov glasovanja ugotovi, da je število glasov ZA enako 
številu glasov PROTI in VZDRŽANIM, se glasovanje ponovi. 
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Če se niti s ponovnim glasovanjem ne dobi potrebne večine, se šteje, da je predlog 
zavrnjen. 
 

18.  člen 
 
Član UO, ki se s sprejetim sklepom ne strinja, lahko zahteva, da se njegovo mnenje 
vpiše v zapisnik in lahko besedilo sestavi sam na sami seji, vendar pa je dolžnost 
člana UO, da spoštuje sklep UO. 
 

19.  člen 
 
Pri vsakem sprejetem sklepu ali stališče se določi, kdo je nosilec nalog, ki jih je treba 
opraviti in rok za izvršitev. 
 

20.  člen 
 
Seja UO ne more biti zaključena, dokler ni dnevni red zaključen. 
 
UO lahko odloči, da sejo prekine in določi čas za nadaljevanje. Predsednik zaključi 
sejo, ko je dnevni red zaključen. 
 
Predsednik odgovarja za izvrševanje sklepov, sekretar pa za organizacijo izvrševanja 
sklepov. 
 

21. člen 
 
Predsednik lahko v izrednih razmerah telefonsko skliče izredno sejo UO v roku, 
krajšem kot 7 dni, pod pogojem, da so s sklicem seznanjeni vsi člani UO. V tem 
primeru se dnevni red seje in gradivo predloži na sami seji.  
 
Izredne razmere so takrat, ko bi zaradi zamude lahko nastala nepopravljiva škoda.  
 
Za nujna vprašanja in neodložljive zadeve, lahko predsednik razpiše 
korespondenčno (dopisno) sejo UO.  
 
Pisno sejo UO skliče predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo iz drugega 
odstavka 5. člena tega poslovnika.  
 
Gradivo za pisno sejo se pošlje članom po elektronski pošti, če je gradivo zaupne 
narave pa priporočeno.  
 
Iz gradiva za pisno sejo mora biti razvidna zadeva, za katero se glasuje, obrazložitev, 
predlog sklepa, za katerega se glasuje, rok ter postopek glasovanja. 
 
Če se gradivo nanaša na več zadev, se o vsaki zadevi posebej pripravi obrazložitev 
in predlog sklepa ali več sklepov, za katere se glasuje.  
 
Gradivu mora biti priložena glasovnica, na kateri mora biti napisana zadeva, o kateri 
se glasuje, predlog sklepa ali več sklepov in besedilo, s katerim bo poslanec izrazil 
svojo voljo pri glasovanju ZA ali PROTI sklepu.  
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Šteje se, da je posamezen sklep sprejet, če je za sprejem glasovala vsaj polovica 
članov UO.  
 
V izjemnih primerih lahko korespondenčna seja UO poteka tudi telefonsko. 
 

22.  člen  
 
O seji UO se vodi zapisnik.  
 
Zapisnik obsega: 
• zaporedno številko seje,  
• datum seje s časom začetka in konca seje, 
• število in imena navzočih članov, imena odsotnih članov z navedbo opravičenosti 

izostanka, imena drugih navzočih na seji, 
• dnevni red seje, 
• sklepe, priporočila in druge akte s polnim besedilom in v ustrezni obliki 
 
 
Predsednik lahko odloči, da se v zapisnik vnesejo tudi drugi podatki s seje. 
 
Deli zapisnika, ki so zaupne narave ali pomenijo varovanje poslovne skrivnosti  so 
vidno označeni z oznako, da gre za poslovno skrivnost. Ostala določila glede 
varovanja poslovne skrivnosti so opredeljena v 3. odstavku 7. člena. 
 
Sestavni del originala zapisnika je tudi lista navzočih, gradivo za sejo, morebitne 
stenografske beležke in magnetofonski zapis, ki se hrani trajno in morebitna 
pooblastila članov. Za izdelavo zapisnika skrbi strokovni/a sodelavec/ka. Za objavo 
sklepov in stališč je odgovoren sekretar OOZ. 
 
Zapisnik se izdela najkasneje v štirinajstih delovnih dni po seji UO in se razpošlje 
takoj po podpisu. 
 
Zapisnik podpišeta predsednik UO in zapisnikar.  
 
Zapisnik seje prejmejo vsi člani UO in predsednik nadzornega odbora, drugi 
udeleženci pa le sklepe, ki obravnavajo za njih pomembna vprašanja. Sklepi in 
stališča UO se lahko objavijo v glasilu OOZ, da se z njimi seznanijo vsi člani, organi 
OOZ in javnost. O pomembnih stališčih lahko izda UO uradno poročilo, katerega 
besedilo sprejme na seji. 
 
Zapisnik se izdela in razpošlje tudi za korespondenčno sejo na način in v rokih kot 
velja za zapisnik redne seje. Zapisnik se obravnava in potrjuje na naslednji redni seji  
UO.  
 

23.  člen 
 
O sklicu, sklepih in stališčih sej UO se lahko seznanijo nosilci sredstev javnega 
obveščanja. 
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Novinarji prejmejo potrebna gradiva in informacije. UO se lahko odloči za 
organiziranje posebne tiskovne konference, kadar presodi, da je treba o pomembni 
zadevi podrobneje seznaniti javnost. 
 

24.  člen 
 
UO skrbi za usklajevalne postopke in drugo koordinacijo med organi in člani OOZ ali 
OZS  ter med OOZ in drugimi organizacijami. 
 
 
 
III. Odbori UO 

25.  člen 
 
Statut OOZ vsebuje določbe o delu odborov UO, lahko pa UO ustanovi še druga 
občasna telesa, če se za to pokaže potreba ter določi njihovo delovno področje, 
naloge, morebitna pooblastila in sestavo. 
 
V ta telesa so lahko imenovani tudi strokovnjaki iz raznih organizacij in skupnosti, ki 
lahko prispevajo k reševanju postavljenih strokovnih in drugih nalog. 
 
Odbori sprejemajo stališča, predloge in sklepe v okviru delovnih nalog in pooblastil. 
Sklepe, za katere nimajo pooblastil, predložijo v dokončno odločanje UO.  
 
V drugih telesih UO ni glasovanja, temveč se upoštevajo vsa morebitna različna 
strokovna stališča in njihove utemeljitve. V svojih poročilih telesa podajo analize, 
načrte, mnenja in predloge za rešitev zastavljenih nalog in vprašanj. 
 
 
VI. Kolegij UO 

26.  člen 
 
Kolegij UO je posvetovalni organ UO.   
 
Sestavo Kolegij UO določi predsednik UO iz vrst vodstvenih članov zbornice. 
Praviloma Kolegij UO sestavljajo predsednik in podpredsednika zbornic, en član 
zbornice ter sekretar zbornice. Kolegiju zbornice prisostvuje tudi strokovni/a 
sodelavec/ka zbornice, ki skrbi za zapisnik Kolegija. Kolegij se lahko po potrebi 
dodatno razširi z drugimi člani.   
 
Člani kolegija na svojih sejah sodelujejo v pripravah gradiv za seje organov zbornice 
(UO, Skupščine, Organizacijsko-kadrovske komisije) in pri uresničevanju sklepov 
organov zbornice. 
 
Kolegij UO med drugim za upravni odbor zbornice pripravlja: 

- predloge kandidatov za člane odborov in delovnih teles upravnega odbora,  
- predlog za sekretarja zbornice in podaja predlog UO za njegovo potrditev, 
- obravnava predlog kadrovskega plana strokovnih služb zbornice, ki ga pripravi 

poslovodni organ zbornice 
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Kolegij UO sklicuje predsednik ustno in po potrebi. Na seji Kolegija UO se vodi 
zapisnik. V zapisniku se navede evidenca prisotnih na Kolegiju UO, datum in sklepi.  
 
V primeru trajnejše odsotnosti predsednika, njegovo funkcijo začasno prevzame 
eden od podpredsednikov, ki ga na seji kolegija določi kolegij z glasovanjem in se o 
takšnem sestanku vodi zapisnik. V ta namen sejo Kolegija predsednika skliče 
sekretar zbornice in jo vodi do določitve prevzemnika funkcije predsednika.  
 
Kolegij UO brez posebnega pooblastila UO ne more sprejemati odločitev, ampak 
pomaga usklajevati zadeve pri izvrševanju sklepov organov OOZ in pri pripravi sej 
skupščine in UO ter nadzornega odbora. 
 
Kolegij UO se sestaja pred sejami UO, po potrebi v času med obema sejama UO, 
zlasti da oblikuje pobude, zahteve in predloge glede akcij in ukrepov s področja 
nalog, ki se nanašajo na organizacijo in delovanje OOZ in da prehodno obravnava 
dnevni red in gradivo za sejo UO.  
 
UO lahko pooblasti Kolegij UO, da ukrepa v nujnih zadevah iz pristojnosti UO, ki ne 
morejo čakati na sejo UO. 
 

27.  člen 
 
Predsednik OOZ mora o ukrepih, ki jih je sprejel Kolegij UO na podlagi pooblastila, 
poročati in dati v potrditev na prvi prihodnji seji UO. 
 
Pooblastilo Kolegiju predsednika je lahko le začasno, po poteku roka pa ga UO lahko 
obnovi. UO lahko pooblastilo vsak čas spremeni ali prekliče. 
 
 
V. Končni določbi 

28. člen 
 
Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejmejo po postopku, ki velja tudi za 
njegov sprejem. 

29. člen 
 
Poslovnik sprejme UO OOZ in prične veljati z dnem, ko ga sprejme UO OOZ. S 
sprejemom tega Poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Upravnega odbora 
Območne obrtne zbornice Sežana z dne 26.6.1996.  
 
 
Štev.:   2-216/2012 
Datum: 16.11.2012 

Predsednik OOZ Sežana: 
 
Milan Škapin  

 


