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 Svet Zares - socialno liberalni je v skladu s 24. in 25. členom statuta na 43. 
seji dne 6. junija 2012 sprejel naslednji 

 
PRAVILNIK O ORGANIZIRANOSTI IN NAČELIH 

DELOVANJA POKRAJINSKIH IN OBČINSKIH 
ODBOROV STRANKE 

 
1. člen 
 
Ta pravilnik določa organiziranost in načela delovanja pokrajinskih in 
občinskih odborov. 
 
SPLOŠNE DOLOČBE 
 
2. člen 
 
Pokrajinski in občinski odbori se ustanovijo za območja pokrajin oziroma 
občin. 
 
Pokrajinski in občinski odbori stranke delujejo samostojno v okviru statuta, 
programa in programskih dokumentov stranke ter usmeritev in sklepov 
konvencije in sveta stranke. 
 
3. člen 
 
Članice in člani pokrajinskih in občinskih odborov so članice in člani stranke 
s stalnim prebivališčem na območju pokrajine oziroma občine, razen če 
posamezna članica oziroma posamezen član sam izrazi željo, da želi biti 
član oziroma članica pokrajinskega in občinskega odbora, kjer ima začasno 
prebivališče  
 
O zadevah, ki so zakonsko vezane na stalno prebivališče, lahko odločajo le 
tisti članice in člani, ki imajo stalno prebivališče v občini občinskega odbora, 
katerega članice oziroma člani so. 
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4. člen 
 
Poleg obveznih organov, ki jih določa statut, lahko pokrajinski ali občinski 
odbor v pravilih o delovanju določi tudi druge organe in delovna telesa. 
 
V  takem primeru morajo pravila o delovanju pokrajinskega oziroma 
občinskega odbora določati tudi postopek njihove izvolitve oz. imenovanja 
in razrešitve. 
 
5. člen 
 
Pravila o delovanju pokrajinskih in občinskih odborov morajo predsednice 
oziroma predsedniki teh odborov posredovati komisiji za statut, da oceni 
njihovo skladnost s statutom in poda ustrezno soglasje. 
 
6. člen 
 
Kot posebno obliko organiziranosti morajo pokrajinski in občinski odbori 
ustanoviti svetniške skupine.  
 
Na seje svetniških skupin se obvezno vabi predsednico oziroma 
predsednika odbora, če ta ni član svetniške skupine. 
 
POKRAJINSKI ODBORI 
 
7. člen 
 
Svet pokrajinskega odbora je njegov najvišji organ.  
 
Občinski odbor zastopa v svetu pokrajinskega odbora  predsednica oz. 
predsednik občinskega odbora ali njihove namestnice oziroma namestniki, 
ki jih izvolijo ali imenujejo pristojni organi občinskih odborov v skladu s 
svojimi pravili o delovanju. Pravila o delovanju pokrajinskega odbora lahko 
določijo, da zastopajo posamezni občinski odbor v svetu pokrajinskega 
odbora poleg predsednice oziroma predsednika občinskega odbora tudi 
dodatne predstavnice oziroma predstavniki občinskega odbora, vendar 
mora biti to določeno na osnovi števila članic in članov posameznega 
občinskega odbora.  
 
Na seje sveta pokrajinskega odbora se obvezno vabijo poslanke in poslanci, 
ki imajo stalno prebivališče na območju pokrajine, svetnice in svetniki 
državnega sveta, ki imajo stalno prebivališče na območju pokrajine, 
županje oziroma župani, podžupanje oziroma podžupani ter članice in člani 
občinskih svetov z območja pokrajinskega odbora in ki so bili izvoljeni na 
listi Zares ali so izrazili željo po delovanju v okviru Zares.. 
 
Svet pokrajinskega odbora sklicuje predsednica/predsednik pokrajinskega 
odbora na lastno pobudo, na zahtevo zbora članic in članov občinskega 
odbora ali na zahtevo 1/4 članic in članov sveta pokrajinskega odbora. 
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Svet pokrajinskega odbora zaseda po potrebi, najmanj pa trikrat na leto.  
 
Svet pokrajinskega odbora se mora obvezno sestati pred potekom mandata 
predsednice oziroma predsednika pokrajinskega odbora. 
 
Vabila na seje sveta pokrajinskega odbora se pošilja v vednost sekretarju 
stranke.  
 
Svet pokrajinskega odbora: 
• sprejema pravila o delovanju pokrajinskega odbora; 
• sprejema finančni načrt in finančno poročilo pokrajinskega odbora; 
• sprejema odločitve o koalicijskih povezavah v organih pokrajine; 
• spremlja delo delovnih teles in drugih organov pokrajinskega odbora; 
• voli ali imenuje vse organe pokrajinskega odbora;  
• na predlog predsednice oz. predsednika pokrajinskega odbora imenuje 

sekretarko oz. sekretarja pokrajinskega odbora; 
• voli ali imenuje predstavnico ali predstavnika pokrajinskega odbora v 

svet stranke; 
• določa kandidatke in kandidate oz. liste kandidatk in kandidatov za 

volitve v pokrajinska predstavniška telesa; 
• opravlja druge naloge, ki jih določajo pravila o delovanju pokrajinskega 

odbora. 
 
8. člen 
 
Predsednico oziroma predsednika pokrajinskega odbora voli svet 
pokrajinskega odbora. 
 
Ostale organe pokrajinskega odbora se lahko izvoli z javnim glasovanjem v 
primeru, če je kandidatna lista zaprta in če je odločitev o javnem 
glasovanju sprejeta brez glasu proti. 
 
Razrešitev predsednice ali predsednika pokrajinskega odbora lahko 
predlaga ena tretjina članov pokrajinskega sveta. 
 
Predsednica oziroma predsednik pokrajinskega odbora: 
• vodi pokrajinski odbor in ga predstavlja v javnosti; 
• sklicuje in vodi svet pokrajinskega odbora; 
• podpisuje akte, ki jih sprejema svet pokrajinskega odbora; 
• pripravlja letni finančni načrt in finančno poročilo pokrajinskega 

odbora; 
• je odgovoren za materialno in finančno poslovanje PO; lahko pa 

odgovornost s pooblastilom prenese na sekretarko oz. sekretarja PO 
• usklajuje kadrovske postopke; 
• zastopa pokrajinski odbor v svetu stranke; 
• skrbi za informiranje in komuniciranje članic/članov, organov ter 

delovnih teles pokrajinskega odbora; 
• opravlja druge naloge, ki jih določajo pravila o delovanju pokrajinskega 

odbora. 
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POSTOPEK KONSTITUIRANJA POKRAJINSKEGA ODBORA 
 
9. člen 
 
Postopek ustanavljanja pokrajinskega odbora vodi iniciativna skupina, ki jo 
določi  kolegij predsednika stranke. 
 
Iniciativna skupina:  
• pripravi predlog pravil o delovanju pokrajinskega odbora ter jih pošlje 

v pregled komisiji za statut;  
• skliče vse članice in člane stranke, ki imajo stalno prebivališče na 

območju pokrajine, za katero se ustanavlja pokrajinski odbor, ter na 
tem sestanku sproži postopek evidentiranja kandidatk in kandidatov za 
volitve predsednice oziroma predsednika pokrajinskega odbora.  

 
Postopek evidentiranja mora določati vse podrobnosti v zvezi z 
evidentiranjem kandidatk in kandidatov ter izvedbo volitev. Čas v katerem 
lahko članice in člani evidentirajo kandidatke in kandidate za volitve 
predsednice oziroma predsednika pokrajinskega odbora ne sme biti krajši 
od sedmih dni. 
 
Po opravljenem evidentiranju sprejme pravila o svojem delovanju ter izvoli 
predsednico oziroma predsednika pokrajinskega odbora. 
 
S tem je pokrajinski odbor konstituiran. 
 
OBČINSKI ODBORI 
 
10. člen 
 
Zbor članic in članov občinskega odbora je njegov najvišji organ. Zbor 
članic in članov sestavljajo vse članice in člani občinskega odbora. 
 
Zbor članic in članov sklicuje predsednica/predsednik občinskega odbora na 
lastno pobudo, na zahtevo drugih kolegijskih organov občinskega odbora ali 
na zahtevo 1/4 članic in članov občinskega odbora. 
 
Zbor članic in članov se sestaja najmanj enkrat letno. Obvezno se mora 
sestati pred potekom mandata organov občinskega odbora. 
 
Zbor članic in članov občinskega odbora je sklepčen in veljavno odloča, če 
so bili nanj najmanj sedem dni pred njegovim zasedanjem pisno vabljeni 
vsi članice in člani.  
 
Zbor članic in članov: 
• sprejema pravila o delovanju občinskega odbora; 
• sprejema finančni načrt in finančno poročilo občinskega odbora; 
• sprejema odločitve o koalicijskih povezavah v organih lokalnih 

skupnosti; 
• spremlja delo delovnih teles in drugih organov občinskega odbora; 
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• vodi kadrovske postopke za volitve organov občinskega odbora 
• voli ali imenuje vse organe občinskega odbora razen predsednice 

oziroma predsednika občinskega odbora, če se ta voli neposredno; 
• izvoli volilno komisijo, ki vodi volilna opravila v zvezi z volitvami 

predsednice oziroma predsednika občinskega odbora, če se ta voli 
neposredno; 

• določa kandidatke in kandidate oz. liste kandidatk in kandidatov za 
volitve v predstavniška telesa lokalnih skupnosti; 

• opravlja druge naloge, ki jih določajo pravila o delovanju občinskega 
odbora. 

 
11. člen 
 
Predsednico oziroma predsednika občinskega odbora se voli v skladu s 
pravili o delovanju občinskega odbora. Predsednico oziroma predsednika 
občinskega odbora se lahko: 
• izvoli neposredno; 
• izvoli na zboru članic in članov občinskega odbora; 
• izvoli z javnim glasovanjem na zboru članic in članov občinskega 

odbora, če je kandidatna lista zaprta in če je odločitev o javnem 
glasovanju sprejeta brez glasu proti.  

 
Ostale organe občinskega odbora se lahko izvoli z javnim glasovanjem v 
primeru, če je kandidatna lista zaprta in če je odločitev o javnem 
glasovanju sprejeta brez glasu proti. 
 
Razrešitev predsednice ali predsednika občinskega odbora lahko predlaga 
ena četrtina članic in članov občinskega odbora.  
 
Predsednica oziroma predsednik občinskega odbora: 
• vodi občinski odbor in ga predstavlja v javnosti; 
• sklicuje in vodi zbor članic in članov; 
• podpisuje akte, ki jih sprejema zbor članic in članov; 
• pripravlja letni finančni načrt in finančno poročilo; 
• je odgovoren za materialno in finančno poslovanje OO; lahko pa 

odgovornost s pooblastilom prenese na sekretarko oz. sekretarja OO 
• usklajuje kadrovske postopke; 
• skrbi za informiranje in komuniciranje članic in članov, organov ter 

delovnih teles občinskega odbora; 
• opravlja druge nalog, ki jih določajo pravila o delovanju občinskega 

odbora. 
  
12. člen 
 
Če ima občinski odbor več kot petnajst članic in članov, je obvezni organ 
odbora kolegij predsednice oz. predsednika občinskega odbora. Za občinske 
odbore v mestnih občinah ter za občinske odbore, ki imajo več kot 100 
članov pa je obvezen tudi svet mestnega oziroma občinskega odbora.  
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Svetnice in svetniki občinskega sveta so po funkciji članice in člani kolegija 
predsednice/predsednika občinskega odbora. Članice in člani kolegija so po 
funkciji članice in člani sveta občinskega odbora. 
 
V primeru, da ima občinski odbor ustanovljen svet občinskega odbora lahko 
pravila o delovanju občinskega odbora določajo, da svet občinskega 
odbora: 
• sprejema finančni načrt in finančno poročilo občinskega odbora,  
• sprejema odločitve o koalicijskih povezavah v organih lokalnih 

skupnosti ter  
• vodi postopke za volitve ali imenovanja organov občinskega odbora 
• določa kandidatke in kandidate oz. liste kandidatk in kandidatov za 

volitve v predstavniška telesa lokalnih skupnosti. 
• na predlog predsednice oz. predsednika občinskega odbora imenuje 

sekretarko oz. sekretarja občinskega odbora, če je ta funkcija 
določena v pravilih o delovanju občinskega odbora. 

 
V primeru, da občinski odbor nima sveta občinskega odbora, lahko pravila o 
delovanju občinskega odbora določajo, da vodi postopke za volitve ali 
imenovanja organov občinskega odbora kolegij predsednice oziroma 
predsednika občinskega odbora. 
 
13. člen 
 
V primeru, da število članic in članov v občinskem odboru upade na raven, 
ki ne omogoča izvedbe volilnega zbora članic in članov, ugotovi pa se 
interes, da se delovanje občinskega odbora aktivira, lahko kolegij 
predsednice oziroma predsednika stranke na predlog predsednika 
pokrajinskega odbora in sekretarja stranke imenuje vršilca dolžnosti 
predsednice oziroma predsednika občinskega odbora, vendar največ za 
dobo enega leta. 
 
POSTOPEK KONSTITUIRANJA OBČINSKEGA ODBORA 
 
14. člen  
 
Občinski odbor mora imeti ob konstituiranju najmanj po eno članico 
oziroma člana na vsakih 500 prebivalk in prebivalcev, vendar ne več, kot 
šteje v tej občini članic in članov občinski svet, in ne manj kot 7.  
 
V občinah, v katerih se člane in člane občinskega sveta voli po večinskem 
sistemu, mora imeti občinski odbor ob konstituiranju najmanj 5 članic in 
članov.  
 
Kolegij predsednika stranke lahko v posebej utemeljenih primerih odobri 
ustanovitev odbora z manjšim številom članov. 
 
15. člen 
 
Postopek ustanavljanja  občinskega odbora vodi iniciativna skupina, ki jo 
določi sekretar stranke. 
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Iniciativna skupina: 
• pripravi predlog pravil o delovanju občinskega odbora ter jih pošlje v 

pregled komisiji za statut; 
• odpre postopek evidentiranja kandidatk in kandidatov za volitve 

predsednice oz. predsednika OO ter ostalih organov OO, predvidenih s 
predlogom pravil o delovanju in določi rok za evidentiranje;  

• skliče prvo sejo zbora članic in članov stranke z območja občine, na 
kateri: 

o se predstavijo kandidatke in kandidati za predsednico oz. 
predsednika občinskega odbora;  

o se sprejme pravila o delovanju občinskega odbora,  
o določi kandidatne liste za volitve predsednice oz. predsednika 

občinskega odbora in ostalih organov občinskega odbora 
o se imenuje volilna komisija, 
o izvoli organe občinskega odbora razen predsednice oziroma 

predsednika občinskega odbora, če se ta voli neposredno. 
 
Postopek evidentiranja mora določati vse podrobnosti v zvezi z 
evidentiranjem kandidatk in kandidatov ter izvedbo volitev. Čas, v katerem 
lahko članice in člani evidentirajo kandidatke in kandidate za volitve 
predsednice oz. predsednika občinskega odbora in ostalih organov 
občinskega odbora, ne sme biti krajši od sedmih dni.  
 
Občinski odbor je konstituiran, ko sprejme pravila o delovanju občinskega 
odbora in ko volilna komisija razglasi rezultate volitev za predsednico 
oziroma predsednika občinskega odbora. Razglasitev rezulatov volitev 
predsednice oziroma predsednika občinskega odbora se opravi na zboru 
članic in članov občinskega odbora. Če se predsednica oziroma predsednik 
občinskega odbora voli neposredno, se razglasitev rezultatov opravi z 
objavo na spletni strani stranke in z obvestilom vsem članicam in članom 
občinskega odbora. 
 
Tak postopek razglasitve rezultatov volitev predsednice oziroma 
predsednika občinskega odbora se v primeru neposrednih volitev uporablja 
tudi ob vsakokratnih neposrednih volitvah predsednice oziroma predsednika 
občinskega odbora.  
 
VOLITVE V PREDSTAVNIŠKE ORGANE POKRAJIN IN OBČIN 
 
16. člen 
 
Določanje kandidatnih list in kandidatur mora biti tajno in v skladu s 
pristojno zakonodajo. 
 
Podrobnejši postopek določanja kandidatk in kandidatov ter kandidatnih list 
za volitve opredeli poseben pravilnik, ki ga sprejme svet stranke. 
 
Pri določanju kandidatk in kandidatov oziroma liste kandidatk in kandidatov 
za volitve v pokrajinska oziroma občinska predstavniška telesa je potrebno 
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pri določitvi kandidatur zagotoviti zastopanost obeh spolov v skladu z 
zakonodajo. 
 
 
 
mag. Andreja Škrabec 
predsednica sveta stranke 
 
 


