
Pravila o delovanju Osrednjeslovenskega pokrajinskega odbora 
 

Preambula 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvod 

V skladu s 24. členom statuta stranke je svet 
Osrednjeslovenskega pokrajinskega odbora Zares-nova politika 
dne, 29. maja 2008 sprejel 
 
PRAVILA O DELOVANJU  
OSREDNJESLOVENSKEGA POKRAJINSKEGA 
ODBORA  
ZARES - NOVA POLITIKA  
 
1. člen 

Ta pravila določajo ime, organe, njihove pristojnosti, ter postopke 
imenovanj,  izvolitev in  razrešitev v Osrednjeslovenskem 
pokrajinskem odboru Zares – nova politika.  
 

Organi  
pokrajinskega  
odbora 

2. člen 

Organi pokrajinskega odbora so: 
• svet pokrajinskega odbora; 
• kolegij predsednice oz. predsednika pokrajinskega odbora; 
• predsednica oz. predsednik pokrajinskega odbora; 
• 4 podpredsednice oz. podpredsedniki pokrajinskega odbora, 

pri čemer morata biti zastopana oba spola; 
• sekretarka oz. sekretar pokrajinskega odbora. 
 

Sestava in 
pristojnosti  
organov 
pokrajinskega  
odbora 
 
 

3. člen 

Svet pokrajinskega odbora je njegov najvišji organ. 
 
Svet pokrajinskega odbora sestavljajo: 
• članice in člani kolegija predsednice oz. predsednika 

pokrajinskega odbora; 
• poslanke in poslanci stranke, ki so članice oz. člani stranke in 

imajo stalno prebivališče na območju pokrajinskega odbora; 
• svetnice in svetniki državnega sveta, ki so članice oz. člani 

stranke in imajo stalno prebivališče na območju pokrajinskega 
odbora;  

• svetnice in svetniki pokrajinskega sveta, ki so članice oz. člani 
stranke in imajo stalno prebivališče na območju pokrajinskega 
odbora;  

• predstavnica in predstavnik pokrajinskega odbora v svetu 
stranke in 

• predstavnice in predstavniki občinskih odborov, ki jih določi 
vsak občinski odbor in sicer po razdelilniku iz tega člena. 

 
Če ima občinski odbor:  
• manj kot 50 članic oziroma članov, zastopa občinski odbor v 

svetu pokrajinskega odbora predsednica oz. predsednik 
občinskega odbora;  

• če ima občinski odbor od 50 do 100 članic oziroma članov, 
zastopata občinski odbor v svetu pokrajinskega odbora 
predsednica oz. predsednik občinskega odbora in ena 
predstavnica oziroma en predstavnik;  

• če ima občinski odbor več kot 100 članic oziroma članov, 
zastopajo občinski odbor v svetu pokrajinskega odbora 
predsednica oz. predsednik občinskega odbora in dve/dva 
predstavnici oziroma predstavnika, ter na vsakih naslednjih 
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dopolnjenih 100 članic oziroma članov še ena/en 
predstavnica/predstavnik. 

 
4. člen 

Pristojnosti sveta pokrajinskega odbora so: 
• 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; 
• usklajuje kadrovske postopke ter določa kandidatne liste za 

volitve organov pokrajinskega odbora; 
• voli vse organe pokrajinskega odbora; 
• izvoli volilno komisijo, ki vodi volilna opravila v zvezi z 

volitvami predsednice oz. predsednika pokrajinskega odbora; 
• 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. 
 
5. člen 

Kolegij predsednice oziroma predsednika je izvršno-
posvetovalni organ pokrajinskega odbora. 
 

Kolegij predsednice oz. predsednika pokrajinskega odbora 
sestavljajo: 
• predsednica oz. predsednik pokrajinskega odbora; 
• podpredsednice oz. podpredsedniki pokrajinskega odbora; 
• sekretarka oz. sekretar pokrajinskega odbora; 
• vodja svetniške skupine v pokrajinskem svetu; 
• 5-9 voljenih članic in članov kolegija predsednice oz. 

predsednika pokrajinskega odbora. 
  

6. člen 

Pristojnosti kolegija predsednice oz. predsednika pokrajinskega 
odbora so: 
• pripravlja predloge za obravnavo na svetu pokrajinskega 

odbora; 
• sprejema nujna politična stališča in izjave v času med dvema 

sejama sveta stranke; 
• koordinira delo organov pokrajinskega odbora; 
• vodi postopke in pripravlja predloge kandidatnih list za volitve 

organov pokrajinskega odbora; 
• ustanavlja programske odbore in druga delovna telesa 

pokrajinskega odbora, določa njihovo sestavo, pristojnosti, 
imenuje njihove vodje ter nadzira njihovo delo; 

• izvršuje sklepe sveta pokrajinskega odbora. 
 
7. člen 

Predsednica oz. predsednik pokrajinskega odbora vodi 
pokrajinski odbor in ga predstavlja v javnosti. 
 
Pristojnosti predsednice oz. predsednika pokrajinskega odbora 
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so: 
• sklicuje in vodi svet pokrajinskega odbora in kolegij 

predsednice oz. predsednika pokrajinskega odbora; 
• podpisuje akte, ki jih sprejemajo organi pokrajinskega odbora; 
• je odgovoren za materialno in finančno poslovanje 

pokrajinskega odbora in pripravo finančnega načrta in 
finančnega poročila pokrajinskega odbora; lahko pa 
odgovornost s pooblastilom prenese na sekretarko oz. 
sekretarja pokrajinskega odbora; 

• izvršuje druge pristojnosti, določene s temi pravili ter sklepi 
organov pokrajinskega odbora. 

 
8. člen 

Pristojnosti podpredsednic oz. podpredsednikov 
pokrajinskega odbora so: 
• izvršujejo pooblastila, določena s temi pravili in navodili 

predsednice oz. predsednika pokrajinskega odbora; 
• v primeru svoje odsotnosti predsednica oz. predsednik 

pokrajinskega odbora določi podpredsednico oz. 
podpredsednika pokrajinskega odbora, ki vodi pokrajinski 
odbor in ga predstavlja v javnosti. 

 
9. člen 

Pristojnosti sekretarke oz. sekretarja pokrajinskega 
odbora: 
• skrbi za informiranje in komuniciranje članic in članov, 

organov ter delovnih teles pokrajinskega odbora; 
• skrbi za pretok informacij med organi pokrajinskega in 

občinskih odborov; 
• zagotavlja strokovno, administrativno in organizacijsko 

podporo organom pokrajinskega odbora; 
• izvršuje druge pristojnosti, določene s temi pravili ter sklepi 

organov pokrajinskega odbora. 
 
Sekretarko oz. sekretarja pokrajinskega odbora izvoli svet 
pokrajinskega odbora na predlog predsednice oz. predsednika 
pokrajinskega odbora. 
 

Svetniška 
skupina 

10. člen 

Članice in člani pokrajinskega sveta, izvoljeni na listi stranke, 
ustanovijo svetniško skupino.  
 
Izmed sebe izvolijo vodjo svetniške skupine. 
 
Na seje svetniških skupin se obvezno vabi predsednico oz. 
predsednika pokrajinskega odbora, če ta ni članica oz. član 
svetniške skupine. 
 

Volitve v  
organe  
pokrajinskega  
odbora 

11. člen 

Za vse postopke v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami 
organov pokrajinskega odbora se smiselno uporabljajo statut 
stranke, pravilnik o volitvah v organe stranke ter pravilnik o 
organiziranosti in načelih delovanja pokrajinskih in občinskih 
odborov stranke. 
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Volitve v 
predstavniške  
organe  
lokalnih  
skupnosti 

12. člen 

Določanje kandidatnih list in kandidatur za volitve v 
predstavniške organe lokalne samouprave se izvede v skladu s 
pravilnikom o organiziranosti in načelih delovanja pokrajinskih in 
občinskih odborov stranke. 
 

Prehodne 
določbe 

13. člen 

Za vse zadeve, ki jih ta pravila ne določajo, se smiselno 
uporabljajo statut stranke, pravilnik o volitvah v organe stranke 
ter pravilnik o organiziranosti in načelih delovanja pokrajinskih in 
občinskih odborov stranke. 
 
14. člen 

Svet pokrajinskega odbora s sklepom določi, kdaj se svet 
pokrajinskega odbora oblikuje v skladu z 3. členom teh pravil. 
 
15. člen 

Do prvih pokrajinskih volitev se namesto svetniške skupine uvede 
koordinacija članic in članov občinskih svetov občin z območja 
pokrajine, ki so članice oz. člani stranke, kot posvetovalno 
delovno telo, ki ga vodi predsednica oz. predsednik pokrajinskega 
odbora. 
 
16. člen 

Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme svet 
pokrajinskega odbora. 
 

 Roman JAKIČ, predsednik PO 
 
Podpis: 
 
Datum: 29. maj 2008   
 
Žig: 

 


