
 

 

Na podlagi 19. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik, sprejetega na seji 
skupščine dne 1. 3. 2022, je skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik, na svoji 
5. redni seji, dne 1. 3. 2022, sprejela naslednji 

  

S K L E P 
o razpisu volitev v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik 

za mandatno obdobje 2022 - 2026 
 

S tem sklepom se razpisujejo volitve v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik 
(v nadaljevanju OOZ Kamnik) za mandatno obdobje 2022 – 2026.  
 
Imenovana je tričlanska komisija (predsednik Vinko Polak ter člana Anton Klemen in Emil 
Grzinčič), ki bo skrbela za evidentiranje kandidatov in presojanje njihove ustreznosti glede na 
Obrtni zakon, Statut OOZ Kamnik in sklep o razpisu volitev. Komisija je pristojna tudi za 
pojasnila v zvezi s postopkom kandidiranja in izvedbo volitev. Komisija bo pripravila kandidatno 
listo za člane skupščine ter druge organe OOZ Kamnik.  
 
Volitve bodo potekale v sredo, 6. 4. 2022 od 10.00 do 16.00 ure, v večnamenski dvorani 
OOZ Kamnik, Tomšičeva ulica 11, 1240 Kamnik.  
 
Mandat sedanjih funkcionarjev OOZ Kamnik ter poslancev oziroma predstavnikov v organih 
OZS preneha z imenovanjem/ izvolitvijo novih funkcionarjev in članov organov OOZ Kamnik. 
 
Novo izvoljeni poslanci skupščine se bodo sestali 13. 4. 2022 in izvolili nove organe upravljanja 
OOZ Kamnik. 
 
V kolikor želite sodelovati v organih upravljanja OOZ Kamnik vas vabimo, da se oglasite v 
tajništvu OOZ Kamnik, da vas bomo evidentirali. Sporočite nam pripravljenost pri vodenju 
zbornice, ter predlagajte člane, za katere ste prepričani, da bodo tvorno sodelovali in 
pripomogli k boljšemu delu zbornice. Predlagate lahko kandidate za poslance skupščine, člane 
nadzornega odbora ter predsednika OOZ Kamnik. Predloge kandidatov volilna komisija 
sprejema do vključno četrtka, 31. 3. 2022. 
 
Sklep o razpisu volitev se izobesi na oglasni deski v prostorih OOZ Kamnik, objavi se na spletni 
strani OOZ Kamnik (www.ooz-kamnik.si) ter v Podjetniških e-novicah. 
 
Kamnik, 1. 3. 2022 
 
 

Tomaž Sodnik 
 

Predsednik  Skupščine OOZ Kamnik 
 

 

http://www.ooz-radovljica.si/

