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Svet Zares - socialno liberalni je v skladu s 29. členom
statuta na 21. seji dne 08.12.2009 in 43. seji dne 06.06.2012
sprejel naslednji

PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE STRANKE
1. člen
Ta pravilnik določa postopke in merila za evidentiranje, oblikovanje
kandidatnih list, volitve, ponovne in nadomestne volitve, imenovanja
individualnih organov, članic in članov kolegijskih organov ter nosilk in
nosilcev drugih funkcij ter pravico ugovora na potek volitev in ukrepe v
primeru ugotovitve nepravilnosti.
2. člen
Svet stranke vodi postopke volitev za vse organe na državni ravni
organiziranosti.
Na ravni pokrajinske in občinske organiziranosti postopke volitev vodita
najvišji organ pokrajinskega oziroma občinskega odbora. S pravili o
delovanju občinskega odbora se ta pristojnost lahko prenese na svet
občinskega odbora ali kolegij predsednice oziroma predsednika občinskega
odbora, če svet občinskega odbora ni ustanovljen.
Evidentiranje
3. člen
Evidentiranje kandidatk in kandidatov razpiše organ, ki vodi postopek
volitev za posamezne voljene ali imenovane funkcije.
Evidentiranje kandidatk in kandidatov na ravni občinske organiziranosti
lahko razpiše tudi predsednica oziroma predsednik občinskega odbora.
4. člen
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Organ, ki vodi postopek za posamezne voljene ali imenovane funkcije,
mora postopek evidentiranja voditi tako, da je v njem omogočeno
opredeljevanje vsake članice ali člana stranke, ki ima pravico voliti
posamezen organ stranke.
Za volitve predsednice oziroma predsednika, podpredsednic oziroma
podpredsednikov, voljenih članic in članov sveta mora svet stranke
postopek evidentiranja voditi tako, da je v njem omogočeno opredeljevanje
vsake članice oziroma člana stranke.
5. člen
Evidentiranje kandidatk in kandidatov za posamezne organe, ki jih volijo
vse članice in vsi člani stranke, mora biti razpisano najkasneje 90 dni pred
iztekom mandata posameznega organa. Z razpisom evidentiranja svet
stranke določi tudi rok, v katerem lahko članice in člani stranke predlagajo
kandidatke in kandidate.
Ob razpisu evidentiranja kandidatk in kandidatov za podpredsednice
oziroma podpredsednike stranke svet stranke določi tudi število
podpredsednic oziroma podpredsednikov, za katere se razpisuje
evidentiranje.
6. člen
Evidentiranje kandidatk in kandidatov za posamezne organe pokrajinskih in
občinskih odborov mora biti razpisano najkasneje 30 dni pred iztekom
mandata posameznega organa. Z razpisom evidentiranja mora organ, ki
vodi volilne postopke, določiti tudi rok, v katerem se lahko predlagajo
kandidatke in kandidati.
V postopkih evidentiranj za volitve organov pokrajinskih odborov imajo
pravico sodelovati članice in člani sveta pokrajinskega odbora.
V postopkih evidentiranj za volitve organov občinskih odborov imajo
pravico sodelovati članice in člani stranke, ki so vpisani v uradni seznam
članstva pokrajinskega oz. občinskega odbora na dan sprejetja sklepa o
razpisu evidentiranja.
7. člen
Evidentiranje kandidatk in kandidatov za volitve predsednika oziroma
predsednice ter podpredsednice oziroma podpredsednika posameznega
organa, ki jih volijo članice in člani tega organa, ni potrebno.
8. člen
Po izteku roka za evidentiranje organ, ki vodi volilne postopke, pozove
evidentirane kandidatke in kandidate, da podajo soglasje h kandidaturi ter
določi rok, v katerem morajo to storiti.
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Oblikovanje kandidatnih list
9. člen
Po izteku roka, v katerem so kandidatke in kandidati bili dolžni posredovati
soglasje h kandidaturi, pripravi predlog kandidatne liste kolegij
predsednika, če gre za volitve na državni ravni. Na pokrajinski in občinski
ravni pripravi predlog kandidatne liste organ, ki ga določajo pravila o
delovanju pokrajinskega oziroma občinskega odbora.
Na predlog članic oziroma članov organa, ki določi kandidatno listo, je
mogoče glasovati o uvrstitvi dodatne kandidatke oziroma kandidata na
kandidatno listo ali o črtanju kandidatke oziroma kandidata s kandidatne
liste. Predlog za uvrstitev je sprejet, če zanj glasuje vsaj četrtina vseh
članic oziroma članov organa, za črtanje pa, če ga podpre večina tistih, ki
so glasovali.
Glasovanje se opravi javno.
Kandidatno listo določi na državni ravni svet stranke, na pokrajinski svet,
na občinski pa zbor članic in članov. O predlogu kandidatne liste se glasuje
javno.
Na kandidatne liste se uvrsti kandidate in kandidatke po abecedi priimka,
prva črka pa se določi z žrebom.
10. člen
Na posamezno kandidatno listo mora biti uvrščenih najmanj toliko
kandidatk oziroma kandidatov, kot se jih voli.
Predstavitev kandidatk in kandidatov za predsednico oziroma
predsednika stranke ter podpredsednice oziroma podpredsednike
stranke; predstavitev kandidatk in kandidatov za predsednice
oziroma predsednike občinskih odborov
11. člen
Svet stranke mora postopke volitev predsednice oziroma predsednika ter
podpredsednic oziroma podpredsednikov voditi tako, da je kandidatkam in
kandidatom pred začetkom glasovanja omogočena enakopravna
predstavitev članicam in članom stranke.
12. člen
Predstavitev se kandidatkam in kandidatom omogoči po določitvi
kandidatne liste na svetu stranke.
13. člen
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Pokrajinski odbori morajo omogočiti predstavitev vsem kandidatkam in
kandidatom na seji pokrajinskega sveta, na katerem se določi kandidatna
lista.
14. člen
Občinski odbori lahko organizirajo predstavitev kandidatk in kandidatov. Če
predstavitev organizirajo, jo morajo omogočiti vsem kandidatkam in
kandidatom na zboru članic in članov.
15. člen
Predstavitev kandidatk in kandidatov za predsednico oziroma predsednika
občinskega odbora se izvede na zboru članic in članov, na katerem se
določi kandidatna lista.
Volitve
16. člen
Volitve izvede volilna komisija, ki mora imeti predsednico ali predsednika
ter najmanj dve članici oziroma člana, izmed katerih nihče ne sme biti
kandidatka ali kandidat na kandidatnih listah.
Volilno komisijo imenuje organ, ki voli, izmed svojih članic in članov.
V primeru neposrednih volitev predsednice ali predsednika, podpredsednice
in podpredsednika ter članic in članov sveta stranke, imenuje volilno
komisijo svet, pri čemer mora biti najmanj polovica članic in članov volilne
komisije imenovana izmed članic in članov stranke, ki niso obenem tudi
članice in člani sveta stranke.
V primeru neposrednih volitev predsednice oziroma predsednika občinskega
odbora imenuje volilno komisijo zbor članic in članov.
Volilna komisija je dolžna vsakomur, ki voli, na ustrezen način pojasniti
pravila in postopek volitev.
Po opravljenih volitvah volilna komisija vloži v ovojnico vsa potrdila, na
podlagi katerih so članice in člani volili, ter uporabljene in neuporabljene
glasovnice. Ovojnico komisija zapečati in shrani v arhiv stranke.
Volilna komisija o poteku volitev in rezultatih volitev napiše zapisnik, ki ga
podpišejo vsi člani in članice ter predsednica oziroma predsednik volilne
komisije. Zapisnik se napiše v dveh izvodih, od katerih se en izvod pošlje v
arhiv stranke najkasneje v sedmih dneh po opravljenih volitvah.
16.a člen
V postopkih volitev predsednice oz. predsednika stranke, podpredsednic oz.
podpredsednikov stranke ter voljenih članic in članov sveta stranke imajo
stran - 4 -

pravico sodelovati članice in člani stranke, vpisani v uradni seznam članstva
na dan potrditve kandidatne liste na svetu stranke.
V postopkih volitev predsednice oz. predsednika občinskega odbora imajo
pravico sodelovati članice in člani stranke, ki so vpisani v uradni seznam
članstva na dan sklica zbora članic in članov, na katerem se določa
kandidatna lista za volitve predsednice oz. predsednika občinskega odbora.
V postopkih volitev organov občinskega odbora, ki jih voli zbor članic in
članov, imajo pravico sodelovati članice in člani stranke, ki so vpisani v
uradni seznam članstva na dan sklica zbora članic in članov, na katerem se
voli.
Za dan sklica zbora članic in članov se šteje tisti dan, ko so bila poslana
vabila in mora biti razviden z vabila.
17. člen
Vsakdo glasuje tajno z glasovnico.
Glasovnica za volitve posameznega organa vsebuje poleg zaporednih
številk kandidatk oziroma kandidatov in njihovih imen in priimkov tudi
navodilo o načinu glasovanja in je opremljena s pečatom stranke.
V primeru glasovanja po pošti mora biti glasovnica ustrezno zaščitena proti
fotokopiranju oziroma nepooblaščenem razmnoževanju.
Če je na glasovnici več oseb, kot se jih voli, je glasovnica odprta. Na
odprtih glasovnicah se glasuje tako, da se obkroži številko pred imenom
kandidatke oziroma kandidata. Glasuje se lahko za največ toliko kandidatk
in kandidatov, kot se jih voli, v nasprotnem je glasovnica neveljavna.
Če je na glasovnici toliko oseb, kot se jih voli, je glasovnica zaprta. Na
zaprtih glasovnicah se glasuje tako, da se obkroži besedo „za“ ali „proti“.
Če iz glasovnice ni razvidna volja volivca ali volivke, je glasovnica
neveljavna.
18. člen
Prostor, kjer se glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno
izpolnjevanje glasovnice.
Ko volivka oziroma volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno
skrinjico.
19. člen
Volitve organov stranke na državni ravni organiziranosti, ki jih volijo vse
članice in vsi člani stranke ter volitve organov občinskega odbora, ki jih
volijo vse članice in vsi člani občinskega odbora se opravijo tako, da se
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vsem, ki imajo pravico voliti posamezen organ, pravočasno po pošti pošlje
glasovnica s priloženo prazno, na sedež stranke oziroma sedež občinskega
odbora naslovljeno kuverto ter jasna navodila o načinu glasovanja po pošti.
Svet stranke lahko odloči, da se volitve izvedejo tudi elektronsko.
Članice in člani, ki volijo po pošti, morajo imeti za volitve na voljo najmanj
sedem dni od dneva, ko jim je bila posredovana pošta z glasovnico.
Ugotavljanje volilnih rezultatov in ponovne volitve
20. člen
Za nosilko ali nosilca individualne funkcije je izvoljena kandidatka ali
kandidat, ki je dobila oziroma dobil večino veljavnih glasov, če ni v statutu
drugače določeno.
Če nobena kandidatka oziroma kandidat ni dobil večine glasov ali če ni bilo
izvoljenih toliko kandidatk oziroma kandidatov, kot se jih voli, se
glasovanje ponovi med kandidatkami in kandidati, ki so dobili največ
glasov, pri čemer se v drugo glasovanje uvrsti ena kandidatka oziroma
kandidat več, kot se jih voli. Če je več kandidatov dobilo enako najvišje
število glasov, ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje
število glasov, se izbira kandidatk in kandidatov za ponovno glasovanje
določi z žrebom.
Na glasovnici so kandidatke in kandidati navedeni po vrstnem redu glede
na število dobljenih glasov pri prvem glasovanju. Če je število dobljenih
glasov enako, se vrstni red določi z žrebom.
Če v drugem glasovanju nihče ne dobi večine veljavnih glasov, se postopek
volitev ponovi v celoti.
21. člen
Na odprtih glasovnicah za kolegijske organe stranke so izvoljene oziroma
izvoljeni tiste kandidatke oziroma kandidati, ki dobijo največ glasov na
oddanih veljavnih glasovnicah, do popolnitve števila voljenih članic in
članov kolegijskega organa stranke, pri čemer je treba upoštevati s
statutom določeno razmerje med spoloma.
Na zaprtih glasovnicah za kolegijske organe stranke so kandidatke oziroma
kandidati izvoljeni, če je kandidatna lista dobila večino veljavnih glasov. Če
kandidatna lista ne dobi večine veljavnih glasov, se postopek volitev ponovi
v celoti.
22. člen
Volilne rezultate razglasi volilna komisija.
23. člen
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Za vse neizvoljene organe stranke je potrebno volitve ponoviti.
Nadomestne volitve
24. člen
Ob morebitnem odstopu članice oziroma člana kolegijskega organa s
funkcije, prenehanju članstva ali razrešitvi s funkcije se opravi nadomestne
volitve po postopku, ki je predpisan za redne volitve, pri čemer lahko
organ, ki vodi volilne postopke, določi krajše roke, kot veljajo za redne
volitve.
Mandat članice oziroma člana kolegijskega organa, izvoljenega na
nadomestnih volitvah, traja do naslednjih rednih volitev voljenih članic in
članov tega organa.
Kooptiranje
24.a člen
V kolikor se voljena ali imenovana članica oziroma voljeni ali imenovani
član kolegijskega organa iz neopravičljivih razlogov ne udeleži seje organa
več kot trikrat zapored, ali petkrat v tekočem letu, ji oziroma mu preneha
mandat članice oziroma člana kolegijskega organa.
Kolegijski organ ugotovi prenehanje mandata s svojim sklepom.
Nadomestno članico oziroma člana lahko kolegijski organ sam kooptira v
članstvo organa. Kolegijski organ razpiše evidentiranje kandidatk in
kandidatov za nadomestno članico oziroma člana, pri čemer v postopku
evidentiranja sodelujejo samo članice in člani kolegijskega organa.
Nadomestno članico oziroma člana izvoli kolegijski organ.
Imenovanja
25. člen
Za imenovanje kandidatke oziroma kandidata na imenovano funkcijo, ki je
sprejeto z javnim izjasnjevanjem članic oziroma članov pristojnega organa,
se šteje, da je odločitev sprejeta, če se zanjo izjasni večina opredeljenih
članic oziroma članov pristojnega organa.
Razrešitve
25.a člen
V primerih, ki niso opredeljeni v statutu stranke, lahko razrešitve nosilcev
individualnih funkcij ter voljenih ali imenovanih članic in članov kolegijskih
organov na pokrajinski in občinski ravni predlagajo kolegijski organi ali ¼
članic in članov organov, ki volijo oziroma imenujejo nosilce individualnih
funkcij ali članice in člane kolegijskih organov.
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Pravico predlagati razrešitev sekretarke oziroma sekretarja pokrajinskega
oziroma občinskega odbora ima tudi predsednica oziroma predsednik
pokrajinskega oziroma občinskega odbora.
Glasovanje o razrešitvi nosilcev individualnih funkcij ter voljenih in
imenovanih članic in članov kolegijskih organov se izvede na isti način, kot
so bili izvoljeni oziroma imenovani.
Ugovor
26. člen
Vsakdo, ki je imel pravico voliti posamezen organ stranke in vsaka
kandidatka oziroma kandidat ima pravico do ugovora na potek volitev in
delo volilne komisije. Ugovor mora posredovati komisiji za statut
najkasneje v sedmih dneh po dnevu glasovanja.
Če komisija za statut ugotovi, da so bila kršena statutarna določila ter ta
pravila, ki opredeljujejo volilni postopek in ugotavljanje volilnih rezultatov,
lahko s sklepom spremeni razglašene rezultate volitev posameznih list ali
pa volitve razveljavi in odredi nove volitve, če ugotovi takšne
pomanjkljivosti, ki so ali bi lahko vplivale na njihov izid.
Če komisija ugotovi, da je ugovor neutemeljen ali da pomanjkljivosti niso
takšne, da so ali bi lahko vplivale na izid volitev, ugovor zavrne. Zoper
odločitev komisije za statut se lahko vlagateljica oziroma vlagatelj ugovora
ali z odločitvijo komisije prizadeta kandidatka oziroma prizadeti kandidat
pritoži na svet v sedmih dneh po prejemu sklepa komisije. Svet o pritožbi
odloči na prvi naslednji seji, ki mora biti najkasneje 14 dni po vloženi
pritožbi. Odločitev sveta je dokončna.

mag. Andreja Škrabec
predsednica sveta stranke
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