
Na podlagi 13., 17., 22., 23. in 25. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice
Maribor je upravni odbor OOZ Maribor na svoji 27. redni seji dne 13. 3. 2018 sprejel in
Skupščina na svoji 6. Redni seji dne 28.03.2018 potrdila naslednji poslovnik

POSLOVNIK O VOLITVAH
POSLANCEV SKUPŠČINE IN OSTALIH ORGANOV OOZ MARIBOR

1. člen

Skupščina OOZ Maribor sprejme sklep o razpisu zborničnih volitev, upravni odbor OOZ
Maribor (v nadaijevanju: UO OOZ Maribor) pa izvede razpis volitev članov zbornice v
organe OOZ Maribor.

2. člen

Kadrovska komisija (v nadaijevanju: KK) Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor (v
nadaijevanju OOZ Maribor) pripravi postopek za razpis volitev v organe zbornice.

3. člen

UO OOZ Maribor za izvolitev poslancev skupščine in za izvolitev članov v organe zbornice
imenuje šestčlansko volilno komisijo (v nadaijevanju: VK), predsednika ter tajnika volilne
komisije. Predsednik, člani in tajnik VK imajo namestnike.

V VK se imenujejo člani OOZ Maribor. V VK ne sme sodelovati kandidat za poslanca v
skupščini.

4. člen

Kandidate za skupščino evidentirajo sekcije, organi OOZ Maribor in posamezni člani OOZ
Maribor. Kandidati morajo podati pisno soglasje h kandidaturi.

Če je član OOZ Maribor, Po SVOji aktivni poslovni dejavnosti istočasno čIan več strokovnih
sekcij, lahko kandidira za člana skupščine, samo kot član ene izmed strokovnih sekcij, kj si
jo sam izbere in katere čIan je.

5. člen

Struktura poslancev v skupščini:
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Panoge poslovnih dejavnosti
Oznaka . . ~. . .. . SteviloRazvrstitev obstojecih strokovnih sekcij OOZ Maribor v ustreznegrupe panožne grupe poslovnih dejavnosti poslancev

Kovinsko predelovalna dejavnost: načrtovanje, izdelava, montaža in
servisiranje kovinskih konstrukcij, postrojenj, strojev in naprav,

A orodjarstvo in finomehanika, mehatronika, izdelovanje izdelkov iz 3
umetnih materialov, litje kovin, zaščita površin, kleparstvo, ipd.
Sekcija_kovinarjev,_Sekcija_kleparjev_in_krovcev
Gradnja vseh vrst objektov in urbane opreme: načrtovanje, inženiring,

B gradnja, zaključna gradbena dela, čiščenje objektov, zemeljska dela, 4urejanje okolice, gozdna dela, ipd.
Sekcija gradbincev
Storitve osebne nege in higiene, pogrebna dejavnost, trgovina z

C ustreznimi izdelki, fitnes centri, ipd. 3
Sekcija frizerjev in kozmetikov
Elektro dejavnost: načrtovanje, gradnja, vzdrževanje in servisiranje

D elektro postrojenj, strojev in naprav ter optičnih naprav, informacijskih 3naprav, yse vrste inštalacij, mehatronika, ipd.
Sekcija elektro dejavnosti, Sekcija elektronikov in mehatronikov
Popravila in vzdrževanje cestnih vozil, gradbene mehanizacije, kmetijskih

E mehanizacije, mehatronika, trgovina z vozili in mehanizacijo ter 2ustreznimi izdelki, avtopralnice in drugo čiščenje vozil, tuning vozil, ipd.
Sekcija avtoserviserjev
Turistična dejavnost, gostinstvo, živilska dejavnost, namestvitvena

F dejavnost, kmečki turizmi, vinarstvo, turistična infrastruktura, ipd. 2
Sekcija za gostinstvo in turizem
Načrtovanje, gradnja in servisiranje vseh strojnih inštalacij, mehatronika,

G prodaja ustreznih izdelkov, dimnikarstvo, ipd. 2
Sekcija instalaterjev - energetikov

H Logistika, dejavnost prevoza tovora in oseb, ipd. 2Sekcija za promet
Lesno predovalna dejavnost: mizarstvo, žage, lesene obloge, stavbno

I pohištvo, izdelovanje igrač in igral iz lesa, sodarstvo, okvirjev, ipd. 1
Sekcija lesnih strok
lzdelovanje tekstilnih izdelkov, krznarstvo, čevljarstvo, izdelovanje

J usnjenih izdelkov, čiščenje in vzdrževanje oblačil, ipd. 1
Sekcija tekstilcev
lzdelovanje izdelkov iz papina in kartona, tisk, grafično oblikovanje,

K razmnoževanje, fotografska dejavnost, medijska dejavnost, ipd. 1
Sekcija fotografske, grafične in medijske dejavnosti
Vzgoja sadik in trsnic, vrtnarstvo, cvetličarstvo, aranžerstvo, izdelovanje

L spominkov, domača in umetnostna obrt I
Sekcija_cvetličarjev_in_vrtnarjev

M Očesna optika, zlatarstvo in graverstvo, urarstvo, pasarstvo, ipd. 1Sekcija_optikov_(zlatarji,_urani)

N Panoge ostalih poslovnih dejavnosti, ki niso razvrščene od A - M 4Nerazvrščeni -_člani,_ki_niso_razvrščeni_v_sekc~o

~ Predsednik zbornice, če pred izvolitvijo ni bil novoizvoljeni poslanecskupščine
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Sekcije, združenje sekcij Po posameznih panogah, člani, kj niso razvrščeni v sekcijo in
organi zborn ice morajo predlagati več kandidatov, kot je poslanskih mest.

6. člen

Volilno pravico ima vsak član OOZ Maribor, skladno z 6. odstavkom 9. člena Statuta OOZ
Maribor.

7. člen

Za izvedbo volitev skrbi VK, kj vodi in nadzira potek vol itev na vol išču.

8. člen

Člani OOZ Maribor volijo poslance na sedežu OOZ Maribor, Titova c. 63 v Mariboru.

9. člen

Volitve skupščine so tajne.
Glasuje se z glasovnicami. Vsaka glasovnica vsebuje: zaporedno številko, ime in priimek
kandidatov z dejavnostjo in naslovom ter navodilo o načinu glasovanja.
Kand idati so navedeni po abecednem vrstnem redu ter razvrščeni Po posameznih sekcijah
oziroma grupiranih poslovnih dejavnostih.

Če posamezni kandidati znotraj posamezne panoge dosežejo enako število glasov in s tem
njihovo število preseže predvideno število poslancev te panoge, o izvolitvi poslancev
dogovorno odločijo člani izvršilnih odborov sekcij, ki tvorijo to panogo.

‘10. člen

Predsednika zbornice, kj je hkrati tudi mandatar za sestavo upravnega odbora izvolijo
poslanci novoizvoljene skupščine na prvi konstituivni seji.

Pred pristopom k izvolitvi predsednika zbornice, je vsak predsedniški kandidat dolžan
poslancem skupščine predstaviti svoj program dela in vizijo nadaljnjega razvoja zbornice.

Poslanci skupščine, ki so istočasno predsedniški kandidati, nimajo pravice sodelovati v
volilnem postopku za izvolitev predsednika.

Volitve predsednika so lahko jayne ali tajne. O tem odločajo poslanci na seji skupščine s
sklepom na osnovi Pravilnika o delu skupščine OOZ Maribor.
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V primeru, da dva kandidata za predsednika zbornice dobita enako število glasov, se volitve
predsednika ponovijo. Seja skupščine se za pol ure prekine, v tem času strokovne službe
OOZ Maribor pripravijo yse potrebno za drugi krog volitev.

11. člen

Na prvi seji novoizvoljene skupščine in Po uspešni izvolitvi predsednika zbornice za
naslednji mandat, se na predlog mandatarja imenujejo: podpredsednik zbornice in člani
upravnega odbora ter izvolijo člani nadzornega odbora.

12. člen

Prvo sejo novoizvoljene skupščine skuče dosedanji predsednik OOZ Maribor, najkasneje v
30 dneh Po volitvah.

13. člen

Če predvideno število članov v organih OOZ Maribor ni izvoljeno, VK odredi nadomestne
volitve za manjkajoče člane.

14. člen

VK sestavi in podpiše zapisnik o izidu glasovanja.
lzid volitev v organe zbornice se objavi v medijih zbornice.

15. člen

Zapisnik VK in ostali dokumenti volitev se trajno hranijo v arhivu OOZ Maribor.

Maribor, 13. 3. 2018

Predsednik OOZ Maribor

Aleš Pulko, univ:~d~ĺ~o~ ž. str.


