
 

PRAVILNIK o poteku volitev in delu Volilne komisije  

 
Na podlagi Sklepa o razpisu volitev v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana, 
sprejetega na 7. redni seji skupščine dne 17.2.2022 je Volilna komisija dne 1.3.2022 
sprejela naslednji 
 

PRAVILNIK 
o poteku volitev in delu Volilne komisije  

 
 

I. Evidentiranje kandidatov in priprava kandidatne liste 
 

1. člen  
Evidentiranje kandidatov za poslance skupščine in tri člane nadzornega odbora bo potekalo 
v času od 25. do 29. aprila 2022 na naslednji način: 

1. vsem članom OOZ Sežana se od 11. do 15. aprila 2022 pošlje povabilo k sodelovanju v 
organih zbornice in v podpis soglasje za nameravano kandidaturo. V kolikor član 
namerava kandidirati za člana skupščine ali predsednika zbornice, pošlje podpisano 
soglasje na zbornico, najkasneje do 22. aprila 2022. 

2. člani zbornice lahko predlagajo kandidate za: poslance skupščine in predsednika OOZ 
Sežana. Predlagani kandidat mora podpisati soglasje h kandidaturi, najkasneje do 22. 
aprila 2022.  

 
 

 
2. člen 

V tednu od 25. do 29. aprila 2022 se sestane volilna komisija, pregleda prejete predloge in 
prejeta soglasja, preveri ustreznost kandidatov in pripravi kandidatno listo za poslance 
skupščine OOZ Sežana, ki šteje najmanj 21 kandidatov. 
 
Skladno s prejetimi podpisanimi soglasji za nameravano kandidaturo za poslanca skupščine, 
volilna komisija kandidatno volilno listo sestavi po zaporednih številkah, ki jih določi glede z 
žrebom.  
 

3. člen 
V majski številki Informatorja se objavi seznam evidentiranih kandidatov za poslance 
skupščine.  
 
 

II. Izvedba volitev poslancev skupščine  
 

4. člen 
Članom se 4. maja 2022, pošlje ožigosano glasovnico (skupaj s povratno kuverto), katero 
morajo na pošto oddati najkasneje do 16. maja 2022 na OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 
Sežana, s pripisom »NE ODPIRAJ ZA VOLITVE«. 

Volitve bodo poleg glasovnic oddanih po pošti, potekale tudi na OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 
6210 Sežana, in sicer dne 18. maja 2022 od 8. do 18. ure.  

Vsi, ki bodo glasovali osebno na OOZ Sežana morajo s seboj imeti ožigosano glasovnico, ki 
mu je bila po pošti poslana s strani OOZ Sežana. Praznih glasovnic v fizični obliki na OOZ 
Sežana NE bo mogoče dobiti. 

Kandidat, ki se namerava potegovati za člana skupščine zbornice mora imeti do dneva 
izvolitve poravnane vse obveznosti iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti do 
zbornice. V nasprotnem primeru je izločen iz kandidature. 



 

PRAVILNIK o poteku volitev in delu Volilne komisije  

 
Volitve poslancev v skupščino OOZ Sežana so neposredne in tajne. Skupščina je najvišji 
organ upravljanja. Voli se 19 poslancev skupščine. Volilno pravico imajo vsi člani zbornice.  
 
 
Prispele kuverte do vključno 18.5.2022 s pripisom NE ODPIRAJ ZA VOLITVE in glasovnice 
članov, ki bodo prišli na volišče 18.5.2022, člani volilne komisije odprejo istega dne, in sicer 
po zaključku volitev ter opravijo štetje. O rezultatih volitev se sestavi zapisnik, rezultati se 
objavijo v junijski številki glasila Informator.  
 

5. člen 
Za poslance skupščine je izvoljenih 19 kandidatov, ki dobijo največ glasov na kandidatni listi 
za poslance skupščine.  
 
V primeru enakega števila glasov na zadnjem izvoljenem mestu ima prednost kandidat, ki 
prihaja iz dejavnosti, ki nima med poslanci skupščine še svojega kandidata. V kolikor na 
podlagi navedenega kriterija ni izločen eden izmed kandidatov, odloči žreb.  
 
V kolikor kateremu 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. 
 
Volilna komisija sestavi poročilo o poteku volitev, ki ga predloži novoizvoljeni skupščini v 
sprejem.  

 
  

III. Izvedba volitev organov OOZ Sežana  
 

6. člen 
Prvo konstitutivno sejo skupščine zbornice skliče pristojni organ zbornice. Novoustanovljena 
skupščina OOZ Sežana se sestane na svoji prvi redni seji najkasneje v roku enega meseca 
dni po izvedbi rednih volitev, kjer se v skladu s tem sklepom in statutom zbornice izvrši 
izvolitev organov in funkcionarjev zbornice: 

 predsednika zbornice  
 tri člane nadzornega odbora 

 
 

7. člen 
Novoizvoljena skupščina izvoli predsednika zbornice izmed poslancev skupščine za dobo 4 
let.  
 
Za predsednika zbornice je lahko izvoljen predstavnik aktivnega člana zbornice, ki je 
državljan Republike Slovenije in je hkrati bodisi samostojni podjetnik, bodisi družbenik z 
najmanj 25 % deležem v družbi.  
 
Člani zbornice in sekcije lahko podajo Volilni komisiji predloge za: 

 Predsednika zbornice 
Pri tem je potrebno upoštevati 34. člen Statuta OOZ Sežana, ki določa pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati predsednik OOZ  
 člane NO 
Člane NO OOZ Sežana imenuje Skupščina OOZ Sežana iz vrst članov, ki niso poslanci v 
Skupščini OOZ Sežana in ne člani UO OOZ Sežana. Člani nato na svoji prvi seji izmen 
sebe izvolijo predsednika in podpredsednika. 
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Imena kandidatov za predsednika zbornice pošljejo Volilni komisiji OOZ Sežana, najkasneje 
do 22. aprila 2022. Predlogu je potrebno priložiti tudi soglasje kandidata.  
 
 
Najkasneje na prvi seji skupščine se lahko še podajo predlogi kandidatov za predsednika 
zbornice ali člana NO. Kandidati za predsednika se pred izvedbo volitev predstavijo 
Skupščini s kratko osebno predstavitvijo in programom za nadaljnje poslovanje zbornice.  
 
Volitve za predsednika OOZ Sežana in tri člane NO OOZ Sežana so tajne, izvedejo se 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.  
 
V primeru enakega števila glasov, odloči o izvolitvi za predsednika zbornice žreb.  
 
 

9. člen 
Izvoljeni predsednik zbornice, ki je po statutu OOZ Sežana tudi mandatar za sestavo 
upravnega odbora, poda na prvi konstitutivni seji skupščine predlog članov upravnega 
odbora. Pri tem mora upoštevati določbe statuta zbornice.  
 
O mandatarjevem predlogu za člane upravnega odbora glasuje Skupščina na svoji prvi 
konstitutivni seji. 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. 
 

10. člen 
Pritožbe v zvezi z volilnimi opravili in volitvami se lahko vložijo na upravni odbor OOZ 
Sežana. Odločitev upravnega odbora o pritožbi je dokončna.  
 

11. člen 
Ta pravila pričnejo veljati, ko jih sprejme Volilna komisija in potrdi Upravni odbor OOZ 
Sežana.  
 

12. člen 
Upravni odbor OOZ Sežana je na svoji 15. redni seji, dne 25.4.2022 Pravilnik potrdil. 
   
 
     

Predsednik Volilne komisije 
     Dr. Stanislav Renčelj 

Štev.: 57-12/2022 
Datum: 26.4.2022 


