
Na podlagi 10. čl. Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka, sprejetega na 1. 
pisni seji Skupščine dne 24.1.2014, je Upravni odbor na svoji 20. seji dne 15. 12. 2021 sprejel 
 
 

S K L E P 
o razpisu volitev v upravne organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka 

za mandatno obdobje od 2022 do 2026 
 

 
I. 

 
S tem sklepom se razpisujejo volitve v upravne organe Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Škofja Loka (v nadaljevanju: OOZ Škofja Loka) za mandatno obdobje 2022 do 2026. 
 

II. 
 
Sekcije, organizirane pri OOZ Škofja Loka, določijo število poslancev v skupščini v skladu s 
statutom zbornice in na osnovi ključa, ki ga pripravi strokovna služba. Število poslancev je 
odvisno od števila članov sekcije. 
 
Skupščina šteje od 19 do 25 predstavnikov  - poslancev. Poslance v skupščino zbornice volijo 
člani zbornice na podlagi tajnih ali javnih volitev, na zboru ali zborih članov (sekcij), po postopku 
in pod pogoji, določenimi v sklepu o razpisu volitev.  
 
Člani vsake sekcije na zboru volijo tudi svoj izvršilni odbor, ki ima od 5 do 7 članov in predsednika 
sekcije. 
 
Pri predlogih se upošteva dejavnosti in občine, ki jih zbornica pokriva. 
 

III. 
 
Imena poslancev, določena v skladu z II. točko tega sklepa za skupščino OOZ Škofja Loka, je 
potrebno poslati Volilni komisiji OOZ Škofja Loka do 15. marca 2022. Sklepu o določitvi je 
potrebno priložiti tudi soglasje poslanca. 
 

IV. 
 
Predloge kandidatov za člane ostalih organov OOZ Škofja Loka (predsednika OOZ in 5 članov 
nadzornega odbora OOZ) je potrebno podati Volilni komisiji najkasneje do 15. marca 2022. 
 
Volilna komisija pripravi kandidatne liste, pri tem pa presoja ustreznost kandidatov glede na 
določila Statuta OOZ, sprejete kriterije in pogoje.  
 
Oblikovano kandidatno listo volilna komisija predloži upravnemu odboru najkasneje do 22. marca 
2022, le-ta pa poda novoustanovljeni skupščini OOZ predloge naslednjih kandidatov za volitve: 
– predsednika OOZ (mandatarja za sestavo upravnega odbor OOZ), 
– 9 – 11 članov upravnega odbora (po predlogu mandatarja), 
– 5 članov nadzornega odbora. 

 
V. 

 
Novoustanovljena poslanska skupščina OOZ se sestane na svoji prvi seji najkasneje do 6. aprila 
2022, kjer v skladu s tem sklepom in Statutom OOZ izvrši izvolitev organov in funkcionarjev OOZ 
ter imenovanje naštetih v prejšnji točki tega sklepa.  



VI. 
 
Upravni odbor skrbi za pravilen potek in časovno usklajenost volitev po tem sklepu, določa način 
in postopek volitev ter daje navodila in pojasnila v zvezi z izvedbo le-teh. 

 
VII. 

 
Mandat sedanjih funkcionarjev OOZ ter poslancev oz. predstavnikov v organih in telesih OOZ 
preneha z izvolitvijo novih funkcionarjev in članov organov ter teles OOZ. 
 

VIII. 
 
Ta sklep se objavi v decembrski številki Loške obrti. 
 
 
Škofja Loka, dne 15. december 2021     
 
 Predsednik OOZ Škofja Loka 
 Jože Misson 
 
 


