Na podlagi četrtega odstavka 30. člena Statuta SMC je Izvršni odbor stranke, dne 24. julija
2014, s spremembami z dne 14. avgusta 2014, 31. avgusta 2014, 13. junija 2016,11. maja 2017
in 22. maja 2017 sprejel

PRAVILNIK O USTANAVLJANJU, ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJU LOKALNIH
ODBOROV STRANKE

1. člen
Ta pravilnik določa ustanavljanje, organiziranost in delovanje lokalnih odborov SMC.

2. člen
Lokalne odbore s sklepom ustanovi Izvršni odbor SMC.

3. člen
(Organi lokalnih odborov)
Organi lokalnega odbora so:






svet,
predsednica oziroma predsednik (v nadaljnjem besedilu: predsednik),
podpredsednika,
sekretarka oziroma sekretar (v nadaljnjem besedilu: sekretar),
zbor(i) članov (s stalnim prebivališčem v posameznih občinah, ki sestavljajo lokalni
odbor).

Mandat organov lokalnih odborov traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve oziroma
imenovanja.

Sestava in pristojnosti organov lokalnega odbora
4. člen
(Zbor članov)
Zbor članov sestavljajo vse članice in člani SMC s stalnim prebivališčem v posameznih
občinah, ki sestavljajo lokalni odbor.
Zbor članic in članov lokalnega odbora je njegov najvišji organ.
Zbor članic in članov sklicuje predsednik lokalnega odbora na lastno pobudo, na zahtevo drugih
organov lokalnega odbora ali na zahtevo 1/3 članic in članov lokalnega odbora. Vabila se
posredujejo članom in članicam pisno ali po elektronski pošti vsaj dva dni pred zasedanjem
zbora.

Zbor članic in članov se sestaja najmanj enkrat letno. Obvezno se mora sestati pred potekom
mandata organov lokalnega odbora.
Zbor članic in članov lokalnega odbora veljavno odloča, če je prisotnih najmanj ¼ vseh članov
in članic. Če ob začetku zasedanja zbora ni prisotnih najmanj1/4 vseh članov in članic, prisotni
počakajo 15 minut, nato pa lahko veljavno odločajo, če je prisotnih vsaj 1/10 vseh članov in
članic.
Zbor sklepe sprejema z večino veljavnih oddanih glasov.
Zbor članic in članov:






sprejema pravila o delovanju lokalnega odbora;
voli predsednika in podpredsednika;
imenuje volilno komisijo , ki vodi volilna opravila v zvezi s tajnim glasovanjem o
določitvi kandidatk in kandidatov za volitve županov in v predstavniška telesa lokalnih
skupnosti;
na tajnem glasovanju določa kandidatke in kandidate oziroma liste kandidatk in
kandidatov za volitve v predstavniška telesa lokalnih skupnosti;
opravlja druge naloge, ki jih določajo pravila o delovanju občinskega odbora.

Zasedanja zbora vodi predsednik lokalnega odbora.
Poleg zbora članov in članic lokalnega odbora se lahko skliče tudi zbor članov in članic
posamezne občine v primerih, ko člani obravnavajo zadeve, ki se nanašajo na vprašanja iz
njihove občine.

5. člen
(Svet)
Svet sestavljajo:







predsednik,
dva podpredsednika,
sekretar,
izvoljena poslanka oziroma poslanec Državnega zbora iz vrst SMC in neizvoljene
kandidatke oziroma kandidati za poslance, ki so člani SMC, v lokalnem odboru, v
katerem je občina, kjer imajo navedeni stalno prebivališče,
županje oziroma župani, ki so na območju lokalnega odbora izvoljeni kot članice
oziroma člani stranke SMC,
svetnice in svetniki, ki so bili na območju lokalnega odbora izvoljeni kot člani stranke
SMC.

Na mestu predsednika in podpredsednikov morata biti zastopana oba spola.
Lokalni odbori, ki zajemajo mestne občine, imajo do 3 podpredsednike. Lokalni odbori, ki
zajemajo občine, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev, imajo do 4 podpredsednike.

6. člen
Svet:





sprejema politična stališča;
sprejema finančni načrt in finančno poročilo;
potrjuje odločitve o koalicijskih povezavah v organih posameznih lokalnih skupnosti;
ima druge pristojnosti skladno z akti stranke, ki jih sprejme Izvršni odbor SMC.

Svet veljavno odloča z večino glasov prisotnih članov. Za prisotne štejejo tudi člani, ki na seji
sodelujejo s pomočjo videokonference. V primeru neodločenega rezultata je odločilen glas
predsednika sveta.

7. člen
(Predsednik)
Predsednik vodi lokalni odbor in ga predstavlja v javnosti.
Predsednik lokalnega odbora:







sklicuje in vodi seje sveta lokalnega odbora;
pripravlja poročilo o delu za preteklo leto in program dela lokalnega odbora za naslednje
leto;
je odgovoren za materialno in finančno poslovanje lokalnega odbora;
izvršuje druge pristojnosti, določene s pravili stranke in naloge, ki izhajajo iz sklepov
sveta lokalnega odbora ter organov stranke na državni ravni organiziranosti;
imenuje sekretarja lokalnega odbora;
imenuje lokalne koordinatorje za pomoč pri izvajanju opravil pri izvedbi postopkov
volitev predstavnikov lokalnih skupnosti za območja posameznih občin, ki sodijo v
lokalni odbor.
8. člen
(Podpredsednika)

Podpredsednika:



izvršujeta pristojnosti, določene s pravili stranke in navodili predsednika lokalnega
odbora;
v primeru odsotnosti predsednika vodita lokalni odbor in ga predstavljata v javnosti.

9. člen
(Sekretar)
Sekretar:




pripravlja letni finančni načrt in finančno poročilo lokalnega odbora;
skrbi za informiranje in komuniciranje članic in članov ter organov lokalnega odbora;
izvršuje druge naloge, določene s pravili stranke in sklepi organov lokalnega odbora ter
organov stranke na državni ravni organiziranosti.

Volitve in imenovanja
10. člen
(Volitve in imenovanja)
Za vse postopke v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami organov lokalnega odbora se
smiselno uporabljajo Statut in drugi akti SMC.
Kandidatke oziroma kandidate za župane, kandidatne liste za člane mestnega oziroma
občinskega sveta in člane svetov četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti določi zbor članov
SMC s stalnim prebivališčem v posamezni občini.
K predlogu kandidatov oziroma kandidatk za župana in kandidatov ter kandidatnih list za člane
mestnega sveta oziroma občinskega sveta in člane svetov četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
daje predhodno soglasje Izvršni odbor SMC. Če Izvršni odbor SMC ne da soglasja, se postopek
lahko ponovi.
Podrobnejša pravila o postopku določitve kandidatk in kandidatov za župane in kandidatnih list
za člane mestnega oziroma občinskega sveta in člane svetov četrtnih, krajevnih in vaških
skupnosti sprejme Izvršni odbor SMC..

Prehodne in končne določbe
11. člen
(izvedba lokalnih volitev v letu 2014 – prehodna določba)
Do rednih lokalnih volitev 2014 imenuje predsednika in podpredsednika lokalnih odborov
Izvršni odbor SMC. Mandat predsednikov in podpredsednikov, ki jih je imenoval Izvršni odbor
SMC po prvem stavku tega člena, traja 3 leta, razen v primeru, ko jih v tem obdobju predčasno
razreši Izvršni odbor SMC.
Sveti lokalnih odborov do rednih lokalnih volitev 2014 delujejo v nepopolni sestavi, sestavljeni
po prvi, drugi, tretji in četrti alineji 5. člena tega pravilnika.

Kandidate oziroma kandidatke za župane in člane mestnih oziroma občinskih svetov za redne
lokalne volitve 2014 predlagajo člani lokalnega odbora s stalnim prebivališčem v posamezni
občini.
O določitvi kandidatov za župane in kandidatnih list za občinske svetnike se po pridobljenem
predhodnem soglasju Izvršnega odbora SMC tajno glasuje na zboru članov SMC posamezne
občine. Glasovalno pravico na tem zboru imajo samo člani SMC, ki so bili dne 25.8.2014
vpisani v register članov, ki ga vodi SMC.
O glasovanju in potrditvi kandidatov in kandidatnih list se sestavi zapisnik, ki se posreduje
Izvršnemu odboru SMC.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Izvršni odbor SMC.

dr. Miro Cerar l. r.
predsednik Izvršnega odbora SMC

