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16. člen, (1) odstavek: 

Besede »imenovan podpredsednik zbornice« se nadomesti z besedami »eden od imenovanih 

podpredsednikov« 

 

Po novem se (1) odstavek glasi: 

 

 

22. člen, (3) odstavek: 

Besede »1 (enega) podpredsednika«, »podpredsednik«, »je« in »podpredsednik« se nadomesti z 

besedami »do 2 (dva) podpredsednika«, »podpredsednika«, »sta« in »podpredsednika« 

 

Po novem se (3) odstavek glasi: 

 

 

24. člen, (1) odstavek: 

Dodata se besedi »eden od« in beseda »podpredsednik« se nadomesti z besedo »podpredsednikov« 

  

Po novem se (1) odstavek glasi: 

 

 

28. člen, (5) odstavek: 

Dodata se besedi »eden od« in beseda »podpredsednik« se nadomesti z besedo »podpredsednikov« 

  

Po novem se (5) odstavek glasi: 

 

(1) Seje skupščine zbornice sklicuje na predlog Upravnega odbora zbornice predsednik 

zbornice, v primeru njegove odsotnosti pa s strani predsednika zbornice eden od imenovanih 

podpredsednikov zbornice. 

(3) Izmed članov upravnega odbora predsednik mandatar predlaga do 2 (dva) podpredsednika 

za opravljanje določenih nalog v skladu s Poslovnikom o delu upravnega odbora, predsednika in 

podpredsednika.  Podpredsednika upravnega odbora sta istočasno tudi podpredsednika 

zbornice. Mandatar je po izvolitvi pri sestavi članov upravnega odbora praviloma dolžan 

upoštevati zastopanost sekcij in po možnosti tudi občin.  Direktor zbornice je 14. član upravnega 

odbora  po svojem položaju. 

(1) Seje upravnega odbora sklicuje in vodi njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden od 

podpredsednikov zbornice ali drug član upravnega odbora, če ga za to pooblasti predsednik. 

(5)  Če predsedniku zbornice predčasno preneha mandat zaradi razrešitve, preneha mandat tudi 

vsem članom upravnega odbora. Do izvolitve novega predsednika opravlja njegove naloge eden 

od  podpredsednikov zbornice. V roku 30 dni se skliče seja skupščine zbornice, na kateri izvolijo 

novega predsednika in potrdijo člani novega upravnega odbora za preostali del mandata.  
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29. člen 

Dodata se besedi »eden od« in beseda »podpredsednik« se nadomesti z besedo »podpredsednikov« 

  

Po novem se 29. člen glasi: 

 

 

 

30. člen, (2) in (4) odstavek: 

V (2) odstavku se beseda »podpredsednika« nadomesti z besedo »podpredsednikov« 

V (4) odstavku se dodata besedi »eden od« in beseda »podpredsednik« se nadomesti z besedo 

»podpredsednikov« 

  

Po novem se (2) in (4) odstavek glasita: 

 

 

Eden od podpredsednikov zbornice nadomešča predsednika zbornice v njegovi odsotnosti, 

predstavlja zbornico in je odgovoren za izvrševanje sklepov upravnega odbora zbornice. 

(2) Kolegij zbornice je oblika in metoda skupnega dela in odgovornosti predsednika, 

podpredsednikov in direktor zbornice v okviru danih mu odgovornosti in pooblastil. 

 

(4) Seje kolegija vodi predsednik zbornice, v odsotnosti pa po pooblastilu eden od 

podpredsednikov zbornice ali drugi član upravnega odbora zbornice. 


