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Svet Zares - socialno liberalni je v skladu s 32. členom statuta na 21. seji 
dne 8. decembra 2009 sprejel ter na 25. seji dne 24.06.2010, 27. seji dne 
24.08.2010, na korespondenčni seji sveta dne 04.09.2010 in 43. seji dne 
06.06.2012 spremenil naslednji 
 

PRAVILNIK 
ZA DOLOČITEV KANDIDATK IN KANDIDATOV ZA 
VOLITVE V PREDSTAVNIŠKE ORGANE LOKALNE 

SKUPNOSTI 
 
 
1. člen 
Ta pravilnik predpisuje postopek določanja kandidatk in kandidatov za 
volitve v predstavniške organe lokalne skupnosti.  
 
2. člen 
Evidentiranje kandidatk in kandidatov za uvrstitev na kandidatne liste za 
volitve v predstavniške organe lokalne skupnosti razpisuje organ, ki mu to 
pristojnost določajo pravila o delovanju občinskega odbora. Če v pravilih ta 
pristojnost ni določena pa kolegij predsednice/predsednika občinskega 
odbora oziroma, če občinski odbor nima kolegija predsednice/predsednika, 
predsednica/predsednik občinskega odbora. 
 
Kandidatke in kandidate lahko predlagajo vsaka članica in vsak član 
občinskega odbora stranke ter organi občinskega odbora stranke. 
 
Predlog mora vsebovati vsaj ime in priimek oziroma naziv 
predlagateljice/predlagatelja, ime in priimek evidentirane kandidatke 
oziroma evidentiranega kandidata ter funkcijo, za katero je kandidatka 
evidentirana oziroma kandidat evidentiran. 
 
Rok, v katerem lahko predlagatelji predlagajo kandidatke in kandidate, ne 
sme biti krajši od sedmih dni. 
 
3. člen 
Postopke za določitev kandidatk in kandidatov vodi kolegij 
predsednice/predsednika občinskega odbora stranke oziroma 
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predsednica/predsednik občinskega odbora, če občinski odbor nima kolegija 
predsednice/predsednika občinskega odbora. Za sejo organa, ki določa 
kandidatke in kandidate, pripravi predlog kandidatne liste za volitve 
županje/župana ter predlog zaprte kandidatne liste za volitve članic in 
članov občinskega sveta ter predloge zaprtih list za volitve ostalih krajevnih 
predstavniških teles (svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti). 
 
Predlog kandidatnih list mora upoštevati enakopravno zastopanost spolov, 
kot to določa pristojna zakonodaja. 
 
4. člen 
Članice in člani organa, ki določa kandidatke in kandidate za volitve 
županje/župana, lahko k predlogu kandidatne liste predlagajo dodatne 
kandidatke/kandidate. 
O dodatni kandidatki / dodatnem kandidatu se odloča, če tak predlog z 
javnim glasovanjem podpre vsaj 1/4 članic/članov organa, ki določa 
kandidatke in kandidate za volitve županje/župana. Dodatni predlogi se po 
abecednem vrstnem redu navedejo na koncu predloga kandidatne liste.  
 
Članice in člani organa, ki določa kandidatke in kandidate za volitve članic 
in članov občinskega sveta ter za volitve ostalih krajevnih predstavniških 
teles (svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti) lahko k predlogu 
zaprtih kandidatnih list predlagajo nadomestne kandidatke/kandidate in 
zamenjavo vrstnega reda kandidatk/kandidatov na zaprti kandidatni listi 
upoštevajoč pristojno zakonodajo. Predlog je sprejet, če ga z javnim 
glasovanjem podpre večina prisotnih članic in članov organa, ki določa 
kandidatke in kandidate.  
 
Pred uvrstitvijo kandidatke/kandidata na kandidatno listo mora biti 
priloženo tudi njeno/njegovo pisno soglasje, da sprejema kandidaturo. 
Posamezno soglasje kandidatke/kandidata je nepreklicno.  
 
5. člen 
Določanje kandidatk in kandidatov mora biti tajno in ga opravi zbor članic 
in članov občinskega odbora. S pravili o delovanju občinskega odbora se ta 
pristojnost lahko prenese na svet občinskega odbora. 
 
Postopke tajnega določanja kandidatk/kandidatov izvede volilna komisija, ki 
jo imenuje organ, ki določa kandidake in kandidate. Sestavljena je iz 
predsednice/predsednika in dveh članic/članov, ki nista 
kandidatki/kandidata. 
 
Glasuje se na glasovnici, ki jo s pečatom opremi volilna komisija. Na 
glasovnici mora biti naveden način glasovanja in koliko 
kandidatk/kandidatov se določa. Glasuje se tajno.  
 
Za določanje kandidatke/kandidata za županjo/župana se glasuje tako, da 
se obkroži številka pred imenom in priimkom kandidatke/kandidata. 
Če se glasuje o eni kandidaki / enem kandidatu se glasuje tako, da se 
obkroži beseda "za" ali "proti".  
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Za določanje kandidatk/kandidatov za volitve članic/članov občinskega 
sveta se glasuje o kandidatni listi v celoti. Glasuje se tako, da se obkroži 
beseda "za" ali "proti". 
 
Za določanje kandidatk/kandidatov za volitve v svet četrtnih ali krajevnih 
ali vaških skupnosti se glasuje o kandidatni listi v celoti. Glasuje se tako, da 
se obkroži beseda "za" ali "proti". 
 
6. člen 
Kandidatke/kandidati so določeni, če so na oddanih veljavnih glasovnicah 
dobili več glasov "za" kot "proti" oziroma, če so dobili večino glasov na 
oddanih veljavnih glasovnicah. 
 
Pri določanju kandidatk in kandidatov oziroma kandidatnih list za volitve 
članic in članov občinskih svetov, kandidatk/kandidatov za županje/župane 
lahko sodelujejo samo članice in člani z volilno pravico in stalnim bivališčem 
na območju lokalne skupnosti, za katero se določa kandidatke/kandidate, 
kandidatne liste oziroma kandidatke/kandidate za županjo/župane. 
 
Pri določanju kandidatk/kandidatov za volitve v krajevna predstavniška 
telesa (svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti) morajo sodelovati 
samo članice/člani z volilno pravico in stalnim prebivališčem na območju 
občine. 
 
7. člen 
 
Postopek določanja kandidatk in kandidatov za volitve v 
predstavniške organe lokalne skupnosti v občinah, v katerih 
občinski odbori niso ustanovljeni 
 
V občinah, v katerih občinski odbori stranke niso ustanovljeni, vodi 
postopke za določitev kandidatk in kandidatov kolegij 
predsednice/predsednika pokrajinskega odbora. 
  
Evidentiranje kandidatk in kandidatov za uvrstitev na kandidatne liste za 
volitve v predstavniške organe lokalne skupnosti razpisuje kolegij 
predsednika pokrajinskega odbora. 
 
Kandidatke in kandidate lahko predlagajo vsaka članica in vsak član stranke 
v občini. 
 
Kandidatke in kandidati se določajo na zboru članic in članov stranke, ki ga 
skliče kolegij predsednika pokrajinskega odbora. Zbor je sklepčen, če so 
prisotni najmanj tri članice oziroma trije člani stranke, glasovalno pravico 
pa imajo tudi kandidatke in kandidati, ki niso članice oziroma člani stranke. 
 
Predlog kandidatne liste za volitve županje/župana ter predlog zaprte 
kandidatne liste za volitve članic in članov občinskega sveta ter predloge 
zaprtih list za volitve ostalih krajevnih predstavniških teles (svete četrtnih, 
krajevnih in vaških skupnosti) pripravi kolegij predsednika pokrajinskega 
odbora. 
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V primeru, da pokrajinski odbor nima kolegija predsednice/predsednika 
pokrajinskega odbora, vse postopke iz tega člena izvaja svet pokrajinskega 
odbora. 
 
 
8. člen 
Za vsa opravila, ki v 7. členu niso opredeljena, se smiselno uporabljajo 
določbe členov od 1 do 6. 
 
 
mag. Andreja Škrabec 
predsednica sveta stranke 
 


