Pravilnik o Programu
1. člen Sestava programa
Program stranke je sestavljen iz več delov.

Osnovni program stranke
Osnovni program se prijavlja na Ministrstvo na notranje zadeve v skladu z Zakonom o
političnih strankah.
Program sestavljajo:
•
•

•

Neobvezen predgovor
Točke programa. Vsaka točka je sestavljena iz naslova in opisa, ki ni daljši od dveh
odstavkov. Opis točk je poljudno besedilo, ki grobo začrta delovanje stranke.
Vsaka točka ima lahko poljubno število podtočk, ki so prav tako sestavljene iz
naslova in opisa, ki ni daljši od dveh odstavkov.
Neobvezen zaključek.

Osnovni program voli celotno članstvo stranke na kongresu stranke.

Izvedbeni program stranke
Točke izvedbenega programa se morajo nanašati na eno ali več točk oz. podtočk
osnovnega programa.
Vsaka točka oz. podtočka osnovnega programa ima lahko le eno točko izvedbenega
programa, ki se nanaša le na eno točko osnovnega programa.
Točke, ki se nanašajo na več kot eno točko osnovnega programa morajo definirati tudi
točko osnovnega programa, ki je nosilka intersekcijske točke. Intersekcijske točke se ne
smejo nanašati na podtočke osnovnega programa. Možno je oblikovati več intersekcijskih
točk, ki zadevajo iste točke osnovnega programa, vendar morajo imeti različne nosilke.
Točke izvedbenega programa stranke so strokovna besedila, ki lahko poljubno podrobno
definirajo delovanje stranke.

Izvedbeni program stranke voli celotno članstvo stranke na kongresu stranke.

2. člen Konsistentnost programa
Vse točke osnovnega in izvedbenega programa morajo biti med seboj konsistentne.
V primeru konflikta med točkami osnovnega in izvedbenega programa prevlada osnovni
program.
V primeru konflikta med točkami istega tipa programa prevlada starejša. V primeru iste
starosti točk o razrešitvi konflikta odloča Nadzorni odbor stranke.
V primeru konflikta med točkami je jedro stranke dolžno v roku 2 mesecev začeti
postopek za spremembo programa.

3. člen Postopek za oblikovanje programa
Program se spreminja na osnovi predloga Jedra stranke. Spreminja se ga lahko v celoti
(predlogi obsegajo celotne točke) ali pa se ga le popravlja (predlog obsegajo celotne
nove točke oz. amandmaje obstoječih točk). Vsak predlog lahko spreminja ali dodaja le
eno točko programa.
Jedro stranke objavi poziv za spremembo programa in sicer vsaj 13 tednov pred dnevom
volilnega kongresa na katerem se bo o programu odločalo. Ob pozivu jedro določi tudi
odgovorno osebo za spremembo programa, katera vodi postopke ter skrbi za vsebinsko
konsistentnost in kvaliteto. Vse zainteresirane skupine in posamezniki svoje sodelovanje
prijavijo odgovorni osebi in sicer najkasneje 7 dni po objavi poziva. Program se oblikuje
tako, da jedro razpiše dva roka za prijavo osnutkov in rok za oddajo končnih predlogov.
Odgovorna oseba v vsakem roku zbere vse predloge, ki jih nato posreduje jedru, ki
pripravi komentarje. Vse predloge se posreduje tudi vsem članom in članicam, lahko pa
tudi zunanjim strokovnjakom in organizacijam. Odgovorna oseba komentarje zbira 7 dni
nato jih posreduje skupinam.

Jedro razpiše tudi končni rok za oddajo predlogov. Jedro predloge pregleda. Sporne
predloge lahko v sodelovanju s skupino tudi popravi ali pa jih v celoti zavrne. Izbrane
predloge Jedro v skladu z 12. členom Statuta stranke poda Nadzornemu odboru.
V skladu z 12. členom Statute stranke lahko svoje predloge odda tudi skupina najmanj
20 % ali 50 članov in članic.
Nadzorni odbor na osnovi 12. člena Statuta stranke izloči neprimerne predloge, sprejete
pa posreduje članom in članicam.

4. člen Roki za oblikovanje programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 teden po objavi poziva: Rok za prijavo interesentov
3 tedne po objavi poziva: Prvi rok za oddajo osnutkov.
4 tedne po objavi poziva: Rok za oddajo komentarjev na prvo skupino osnutkov
6 tednov po objavi poziva: Drugi rok za oddajo osnutkov
7 tednov po objavi poziva: Rok za oddajo komentarjev na drugo skupino osnutkov
9 tednov po objavi poziva: Rok za oddajo končnih predlogov Jedru
10 tednov po objavi poziva: Rok za oddajo končnih predlogov Nadzornemu odboru
11 tednov po objavi poziva: Rok za razpis dnevnega reda volilnega kongresa in
objavo končnih predlogov.
13 tednov po objavi poziva: Začetek volilnega kongresa

Jedro stranke ob razpisu določi točne datume rokov, ki pa jih lahko prilagodi z
upoštevanjem praznikov, drugih sestankov in organizacijskih omejitev ter statuta.
Pravilnik sprejet dne 2. 2. 2015

