
 

                          

 Jesenice, 11. 4. 2022 

 
 

Razpis volitev v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Jesenice  
za mandatno obdobje 2022-2026 

 
Na podlagi 17. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Jesenice, sprejetega na 
seji skupščine dne 27. 1. 2014, je skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Jesenice, 
na svoji  4. redni seji dne, 11. 4. 2022, sprejela naslednji  
 

S K L E P 
 

o razpisu volitev v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Jesenice za 
mandatno obdobje 2022 - 2026. 

 
S tem sklepom se razpisujejo volitve v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Jesenice (v nadaljevanju zbornica) za mandatno obdobje 2022 – 2026.  
 
Imenuje se tričlanska komisija (Jožica Šterk – predsednica volilne komisije, Dušan Dolinar – 
član in Andreja Štrekelj - članica), ki zbira podatke o kandidatih in bo pripravila kandidatno 
listo za člane skupščine ter druge organe zbornice.  

 

Volilni zbor voli 11 poslancev skupščine. Volilni zbor bo v sredo, 11. maja 2022, ob 
16:00 uri v predavalnici OOZ Jesenice, Cesta železarjev, 4270 Jesenice. Poslanci 

skupščine se bodo lahko sestali takoj po volilnem zboru ali najkasneje do četrtka, 19. 5. 2022 
in izvolili nove organe upravljanja zbornice. 
 
V kolikor želite sodelovati v organih vas vabimo, da se oglasite na OOZ Jesenice, da vas bomo 
evidentirali. Sporočite nam pripravljenost pri vodenju zbornice in predlagajte člane, za katere 
ste prepričani, da bodo tvorno sodelovali in pripomogli k boljšemu delu zbornice. Predloge 
bo komisija sprejemala od  torka, 12. 4. do  vključno torka, 26. 4. 2022. 
 
Predlagate lahko kandidate za:  
- poslance skupščine,  
- člane nadzornega odbora ter  
- predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Jesenice. 
 
Mandat sedanjih funkcionarjev Območne obrtno-podjetniške zbornice Jesenice ter 
poslancev oziroma predstavnikov v organih OZS preneha z izvolitvijo novih funkcionarjev in 
članov organov Območne obrtno-podjetniške zbornice Jesenice. 
 
Upravni odbor in komisija za volitve skrbita za pravilen potek in časovno usklajenost volitev 
po tem sklepu in dajeta navodila in pojasnila v zvezi z izvedbo le-teh. 
 



Sklep o razpisu volitev se izobesi na oglasni deski v prostorih Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Jesenice, objavi se na spletni strani OOZ Jesenice, v elektronskem obvestilu, in sicer 
v torek, 12. 4. 2022.  
 

      
Predsednik Skupščine OOZ Jesenice 
Izidor Jekovec  
 


