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Na podlagi 14. člena Statuta OOZ Sežana je skupščina Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Sežana na svoji 3. redni seji dne 29.02.2012 sprejela 
 

 
Poslovnik 

 o delu skupščine 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
 
S tem polovnikom se določa način dela Skupščine Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Sežana (v nadaljevanju: skupščine).  
 
Poslovnik Skupščine obsega določbe o: 

� pravicah in dolžnostih poslancev v skupščini, 
� načinu in organizaciji dela na sejah skupščine, 
� postopku volitev organov in funkcionarjev.  

 
2. člen 

 
Sestava, delovno področje in pooblastila skupščine so določeni s Statutom Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Sežana.  
 

3. člen 
 
Delo skupščine je javno.  
 
 

II. Pravice in dolžnosti poslancev v skupščini 
 

 
4. člen 

 
Poslanci skupščine imajo pravico in dolžnost, da se udeležujejo sej skupščine in 
sodelujejo pri njenem delu in odločanju.  
 

5. člen 
 
Poslanci skupščine imajo dolžnost varovati podatke zaupne narave in poslovno 
tajnost, za katero 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 zaupne narave samo posamezni deli gradiva, jih 
je treba prikazati v posebni prilogi z vsakomur vidno oznako, ga gre za poslovno 
skrivnost.  
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Poslanec skupščine odgovarja za kršitev dolžnosti varovanja poslovnih skrivnosti in 
podatkov zaupne narave.  
 
Za škodo, ki jo povzroči poslanec z zlorabo ali izdajo poslovnih skrivnosti, lahko 
zbornica uvede postopek za nadomestilo škode.  
 

6. člen 
 
Poslanec, ki se ne more udeležiti seje skupščine, mora o tem pravočasno obvestiti 
predsednika zbornice oziroma strokovno službo zbornice. 
 

7. člen 
 
Poslanec ima pravico do pojasnila in obrazložitve od predsednika zbornice, članov 
upravnega odbora in drugih organov zbornice ter strokovne službe, o vprašanjih, ki 
sodijo v njihovo delovno področje in sprožiti pobudo za razpravo o posameznih 
vprašanjih z njihove pristojnosti.  
 
Poslanci skupščine 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.  
 
 

III. PRIPRAVE IN DELO NA SEJI SKUPŠČINE 
 
 
1. Sklicevanje sej  

 
8. člen  

 
Sejo skupščine skliče predsednik zbornice na lastno pobudo, na zahtevo upravnega 
odbora, nadzornega odbora ali najmanj 1/3 poslancev skupščine.  
 

9. člen 
 
Če predsednik zbornice ne skliče seje skupščine v mesecu dni od dneva, ko je bila 
dana zahteva za sklic seje skupščine, lahko skličejo sejo predlagatelji zahteve.  
 

10. člen 
 

Vabilo za sejo skupščine s predlogom dnevnega reda mora biti poslano poslancem 
po navadni pošti najpozneje 7 dni pred dnevom, ki je določen za sejo. Gradivo 
zaupne narave se pošlje priporočeno.  
 
Vabilu se predložijo ustrezna gradiva za obravnavo na seji oziroma mora biti na 
vabilu navedeno, da bo gradivo predloženo in obrazloženo na seji skupščine. Vabilu 
se predloži tudi zapisnik prejšnje seje, če ni bi predhodno poslan.  
 
Predsednik zbornice lahko izjemoma skliče sejo skupščine tudi v roku, ki je krajši kot 
sedem dni, dnevni red za to sejo pa predloži tudi na seji.  
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11. člen 
 

Na predlog oziroma zahtevo Upravnega odbora Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Sežana lahko predsednik zbornice izjemoma skliče pisno sejo skupščine.  
 
Gradivo za pisno sejo skupščine se pošlje poslancem skupščine po navadni pošti, če 
je gradivo zaupne narave, pa priporočeno.  
 
Iz gradiva za pisno sejo skupščine 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.  
 
Šteje se, da je posamezen sklep sprejet, če je za sprejem glasovala vsaj polovica 
poslancev skupščine. 
 
Pisna seja se ne uporabi za odločanje, kjer je za sprejem potrebna 2/3 (dvotretjinska) 
večina glasov prisotnih poslancev na seji skupščine in v primerih volitev v organe 
zbornice.  
 

12. člen 
 

Predsednik zbornice lahko skliče slavnostno sejo skupščine ob pomembnih jubilejih 
zbornice ali dogodkih, ki so za zbornico izredno pomembni, npr. za podelitev 
jubilejnih priznanj, ob jubilejih zbornice, ipd. .  
 
 

13. člen 
 
Če je seja skupščine nesklepčna, lahko predsednik zbornice v roku najmanj 8 dni 
ponovno skliče sejo skupščine z enakim dnevnim redom. Ponovno sklicana seja 
skupščine je sklepčna ne glede na število prisotnih poslancev.  
 
V vabilu za ponoven sklic seje skupščine je vse povabljene treba opozoriti na določilo 
o sklepčnosti.  
 
 

2. Vodenje in potek seje  
14. člen 

 
Sejo skupščine otvori predsednik zbornice. Pred pričetkom obravnave dnevnega 
reda seje skupščine, na predlog predsednika poslanci izvolijo tričlansko verifikacijsko 
komisijo, imenujejo dva overitelja zapisnika in zapisničarja za sejo skupščine.  
 
Na podlagi podatkov verifikacijske komisije predsednik obvesti poslance o številu 
prisotnih poslancev. Če na seji skupščine ni navzočih dovolj poslancev, da bi 
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skupščina lahko sklepala skladno s statutom, predsednik predlaga, da se v roku 8 dni 
skliče ponovno sejo z enakim dnevnim redom v skladu s 13. členom tega poslovnika.  
 
O prisotnosti poslancev na seji skupščine se vodi poimenska evidenca.  
 

15. člen 
 
Po otvoritvi seje poda predsednik zbornice potrebna pojasnila v zvezi z delom na seji 
in o drugih predhodnih vprašanjih.  
 
Predsednik zbornice tudi obvesti skupščino, kateri poslanci so se opravičili, da se 
seje ne morejo udeležiti in kdo je bil še vabljen na sejo skupščine, poleg poslancev.  
 

16. člen 
 
Pri delu na seji skupščine lahko sodelujejo poleg poslancev tudi vsi, ki so bili vabljeni 
na sejo, vendar brez pravice odločanja. Na skupščino vabi ostale le sklicatelj 
skupščine.  
 

17. člen 
 
Predsednik zbornice predlaga dnevni red seje skupščine. Vsak poslanec ima pravico 
predlagati spremembe in dopolnitve predlaganega dnevnega reda in pojasniti, zakaj 
je treba predlagano spremembo ali vprašanje vnesti v dnevni red. O predlogu nato 
odloča skupščina zbornice.  
 
Skupščina pregleda sklepe in potrdi zapisnik prejšnje seje skupščine.  
 

18. člen 
 
Posamezne točke dnevnega reda se obravnava po zaporedju, kot je bil sprejet 
dnevni red.  
 
Med sejo sme skupščina spremeniti zaporedje posameznih točk dnevnega reda.  
 

19. člen 
 
V začetku obravnavanja posamezne točke dnevnega reda je predlagatelj predloga 
dolžan dati obrazložitev ali dopolnilna pojasnila.  
 
Za predlagateljem dobijo besedo poslanci in za njimi drugi udeleženci na seji 
skupščine, ki se priglasijo k besedi.  
 
Govornik lahko govori le o vprašanju, ki se obravnava. V nasprotnem primeru ga 
predsednik zbornice opozori, naj se drži dnevnega reda.  
 
Predsednik zbornice lahko v primeru obširnega in zahtevnega dnevnega reda 
predlaga skupščini, da se dolžino razprav časovno omeji. Hkrati lahko skupščina 
sklene, da sme razpravljalec o istem vprašanju govoriti le enkrat.  
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Predsednik zbornice ves čas skrbi za to, da razpravljalci na seji niso ovirani v 
razpravi.  
 
Ko predsednik zbornice ugotovi, da ni več govornikov, razpravo zaključi in predlaga 
sprejem sklepov k obravnavni točki.  
 

20. člen 
 
Predsednik zbornice lahko med sejo prekine delo skupščine in določi datum in uro, 
ko se bo seja nadaljevala.  
 
Predsednik zbornice prekine sejo skupščine v naslednjih primerih:  

� če ni več prisotne potrebne večine poslancev za sprejem sklepov, 
� če je treba opraviti razgovore in pridobiti potrebna mnenja in skupščina zaradi 

tega ne more nadaljevati z delom,  
� v drugih primerih, če tako sklene skupščina. 

 
21. člen 

 
V primeru, da obravnavano vprašanje ne zahteva sklepanja ali, če skupščina 
sprejme le informacijo, o kateri ni treba sklepati, skupščina konča razpravo in preide 
na naslednjo točko dnevnega reda.  
 
Ko so obravnavane vse točke dnevnega reda, predsednik zbornice zaključi sejo.  
 
 

3. Odločanje – glasovanje 
 

22. člen 
 
Skupščina zbornice je sklepčna, če je na njej navzoča najmanj polovica izvoljenih 
poslancev. 
 
Skupščina sprejme odločitev z večino glasov prisotnih poslancev na seji.  
 
Za odločanje o:  

� sprejemu statuta zbornice, njegovih spremembah in dopolnitvah,  
� sprejemu programa dela zbornice,  
� sprejemu finančnega načrta zbornice, 
� nepremičninah zbornice (nakup, prodaja, obremenitev) 
� izvolitvi ali razrešitvi upravnega odbora  

 
je za sprejem potrebna 2/3 (dvotretjinska) večina glasov prisotnih na seji skupščine.  
 

23. člen 
 
Glasovanje na sejah skupščine je javno, če skupščina ne sklene drugače. Glasuje se 
z dvigovanjem rok ali poimensko.  
 
Poslanci v skupščini zbornice lahko glasujejo »ZA« ali »PROTI« predlogu oziroma o 
vprašanju, o katerem se glasuje.  
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Če se po razglasitvi rezultatov glasovanja ugotovi, da je število glasov »ZA« enako 
številu glasov »PROTI«, se glasovanje ponovi.  
 
Če se niti s ponovnim glasovanjem ne dobi potrebne večine, se šteje, da je predlog 
zavrnjen.  
 

24. člen 
 
O vsakem vprašanju dnevnega reda, razen v primerih iz prvega odstavka 21. člena 
tega poslovnika, sprejme skupščina sklep, priporočilo ali ustrezen splošni akt.  
 
Če je o kakšnem vprašanju več predlogov in dopolnitev, se glasuje za vsakega 
posebej.  
 
Rezultat glasovanja se vnese v zapisnik in na njegovi podlagi predsednik razglasi, 
kateri predlog je bil sprejet in kateri zavrnjen.  
 
 

4. Vzdrževanje reda na sejah 
 

25. člen 
 
Za red na seji skupščine skrbi predsednik zbornice.  
 

26. člen 
 
Za kršitev reda na seji skupščine se lahko izrečejo ukrepi: 

� opozorilo, 
� odvzem besede,  
� odstranitev s seje. 

 
Pred odstranitvijo predsednik zbornice javno opozori osebo, ki krši red. 
 

27. člen 
 
Če predsednik zbornice ne more vzdržati reda na seji skupščine z rednimi ukrepi, 
lahko sejo prekine.  
  
 

5. Zapisniki 
 

28. člen 
 
O delu seje se vodi zapisnik. 
 
Seje skupščine se magnetofonsko snemajo. Če je seja skupščine posneta, se 
posnetki hranijo do potrditve zapisnika, kot je opredeljeno v drugem odstavku 17. 
člena tega poslovnika.  
 

29. člen 
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Zapisnik obsega:  

� zaporedno številko seje, 
� datum seje s časom začetka in konca seje, 
� število in imena navzočih poslancev, imena odsotnih poslancev z navedbo 

opravičenosti izostanka, imena drugih navzočih vabljenih oseb na sejo,  
� dnevni red seje, 
� imena udeležencev v razpravi po posameznih točkah dnevnega reda z 

povzetki razprav, 
� sklepe, priporočila in druge akte s polnim besedilom in v ustrezni obliki, kot 

tudi posebej navedena mnenja posameznih poslancev.  
 
Predsednik zbornice lahko odloči, da se v zapisnik vnesejo tudi drugi podatki s seje. 
 
Deli zapisnika, ki so zaupne narave ali pomenijo varovanje poslovne skrivnosti, so v 
prilogi, ki je sestavni del zapisnika in označeni z vsakomur vidno oznako, da gre za 
poslovno skrivnost. 
 
Zapisnik podpišejo predsednik zbornice, zapisničar in overitelja zapisnika, ki se 
imenujeta na vsaki seji posebej izmed navzočih poslancev.  
 

30. člen 
 
Zapisnik se pošlje najkasneje 30 dni po seji skupščine poslancem skupščine v 
elektronski obliki, le na izrecno zahtevo posameznega poslanca po klasični pošti, kot 
tudi drugim osebam, organizacijam, organom in drugim, ki jih določi predsednik 
zbornice.  

31. člen 
 
Sklep in priporočila s seje se objavijo v glasilu zbornice in na spletni strani zbornice 
ali drugih javnih glasilih, razen sklepov in priporočil, ki so bili sprejeti na zaprti seji 
skupščine.  

32. člen 
 
Izvirnike zapisnikov in sklepov skupščine ter celovito gradivo za posamezne seje 
skupščine in magnetne zapise hrani strokovna služba zbornice.  
 
 
 
IV. POSTOPEK ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV ZBORNICE 
 

33. člen 
 
Skupščina voli in razrešuje predsednika in dva podpredsednika zbornice, člane 
upravnega odbora na predlog mandatarja, predsednika in člane nadzornega odbora 
zbornice.  
 
Postopek za razpis volitev v organe in telesa zbornice vodi volilna komisija, ki jo 
imenuje skupščina zbornice.  
 
Volitve razpiše skupščina s sklepom.  
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34. člen 

 
Izvolitev organov in funkcionarjev iz 33. člena se izvede z javnim glasovanjem, če 
skupščina ne odloči drugače.  
 

35. člen 
 
Če skupščina odloči, da se volitve izvedejo s tajnim glasovanjem, se izvoli izmed 
poslancev skupščine petčlansko volilno komisijo, ki izvede volitve, ugotovi rezultate 
glasovanja in jih razglasi na seji skupščine.  
 
 

IV. KONČNE DOLOČBE 
 

36. člen 
 
Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema na skupščini zbornice.  
 

37. člen 
 
O vprašanjih in zadevah načina delovanja skupščine, ki niso urejene s tem 
poslovnikom, lahko odloča skupščina s posebnim sklepom.  
 

38. člen 
 
Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejemajo po postopku, ki velja tud njegov  
sprejem.  
 

39. člen 
 
S sprejemom tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu skupščine Obrtne 
zbornice Sežana z dne 4.7.1996.  
 
                     Predsednik zbornice OOZ Sežana: 
                     Milan Škapin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka:  2-55/2012 
Sežana:  29.02.2012  
 


