
 

 

Na podlagi Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno              

besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) je kongres Piratske stranke Slovenije v Ljubljani, dne             

_______________ sprejel in nadzorni odbor dne _______________ potrdil 

 
 
 
 

STATUT 
Piratske stranke Slovenije 

 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(ime stranke) 

 
Polno ime stranke je »Piratska stranka Slovenije«, skrajšano ime »Pirati«, sedež stranke je v 

Ljubljani. 

 

2. člen 
(znak stranke) 

 
Znak stranke sestavlja napis »Pirati« v črni barvi in črn krog z vrisano stilizirano črko P na levi                  

strani napisa. Črkovna vrsta je Arial Black. Črka P je oranžne barve (procesne vrednosti CMYK               

0 53 89 0) in predstavlja zastavo v kateri je simbol Triglava. 

 

Žig Piratske stranke Slovenije je okrogle oblike ter premera 4 cm, sestavljen iz znaka in dveh                

napisov. Znak je obrobljena stilizirana črka P, v katero je vrisano polje, ki predstavlja Triglav. Ob                

obrobi sta napisa Piratska stranka Slovenije na eni strani ter Pirate Party of Slovenia na drugi.                

Napis je izpisan v črkovni vrsti Arial Black. 
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3. člen 
(slovnični spol) 

 

V Statutu in v vseh dokumentih stranke uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so                

zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

 

4. člen 
(namen ustanovitve) 

 

Stranko so njeni člani ustanovili z namenom uresničevanja ustavne pravice do svobodnega            

združevanja. S svojim delovanjem si bo stranka prizadevala, da omogoči državljanom           

Republike Slovenije enakopravno udejstvovanje v političnem prostoru ob upoštevanju načel          

neposredne demokracije in ob podpori tehnologije z namenom utrjevanja demokracije,          

svobodnega izražanja in ustvarjalnosti posameznika, uveljavljanja človekovih pravic ter zaradi          

svoje želje po spremembah za doseganje boljšega življenja in splošnega družbenega napredka. 

 

Stranka deluje tudi kot demokratični inkubator za ljudske iniciative, ki niso v nasprotju z načeli in                

programom stranke. 

 

5. člen 
(predstavništvo stranke) 

 
Stranko enakopravno predstavljajo predsednik in podpredsednika, ki jih izvoli kongres stranke.           

Stranko pravno zastopa in zanjo odgovarja predsednik stranke. V primeru odstopa ali prenehanja             

funkcije predsednika, do izvolitve naslednjega predsednika stranko pravno zastopa in zanjo           

odgovarja vršilec dolžnosti predsednika 

 

6. člen 
 

V vseh primerih, ki niso izrecno navedeni v tem statutu, se po načelu pravne analogije smiselno 

uporabljajo določbe tega statuta. 
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7. člen 
 

Prvostopenjski pritožbeni organ stranke je nadzorni odbor, drugostopenjski pa kongres stranke. 

 

 

ČLANSTVO 
 

8. člen 
(včlanitev in članstvo) 

 
Član stranke lahko v skladu z zakonom postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije,             

pa tudi državljan države članice EU, ki ima v Republiki Sloveniji volilno pravico na državni,               

lokalni ali evropski ravni, ki plača članarino in podpiše pristopno izjavo, s katero se izreče: 

- da sprejema program in Statut stranke, 

- da ni član druge politične stranke v Sloveniji in 

- da ni član organizacije, gibanja ali drugovrstne skupine v Republiki Sloveniji ali v tujini,              

katere načela ali dejanja so v nasprotju z načeli stranke. 

 

Stranka podatke o članih, pridobljene pri včlanjevanju, uporablja le za razvid članstva in z njimi               

ravna v skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov. Član stranke je lahko le               

polnoletna oseba ali oseba, ki je dopolnila 15 let starosti in predloži pisno privolitev svojega               

zakonitega zastopnika. 

 

Podatka o posameznikovem morebitnem članstvu v stranki ta ne razkriva, razen: 

● kadar to zahteva zakon, 

● če je član izvoljen ali imenovan na funkcijo v stranki, ali 

● če se član z razkritjem strinja. 

 

Višino in način plačevanja članarine določi upravni odbor stranke s pravilnikom. Nove člane             

stranke evidentira sekretar stranke. Član je zaradi svojih osebnih razmer lahko oproščen plačila             

članarine, če je tako, na anonimiziran predlog sekretarja, odloči upravni odbor stranke s             

posebnim sklepom.  

 

3 



Sekretar stranke lahko predlaga nadzornemu odboru odklonitev sprejema novega člana. 

Nadzorni odbor s pravilnikom določi natančna in objektivna merila in pogoje, pod katerimi lahko 

odkloni sprejem novega člana. Merila potrdi upravni odbor.  

 

 

9. člen 
(častno članstvo) 

 
Stranka ima lahko častne člane, ki sodelujejo pri delu in aktivnostih stranke. Častni člani so               

lahko tudi državljani držav članic EU. 

 

Naziv častnega člana podeljuje kongres na predlog upravnega odbora stranke ali vsaj treh 

članov stranke in se vpiše v razvid častnih članov.  

 

Častno članstvo lahko vključuje članstvo v upravnem odboru, ki je omejeno na trajanje mandata              

trenutnega izvršnega odbora z možnostjo podaljšanja ali obnovitve. Častni član se vpiše v             

razvid častnih članov. Častni član je lahko tuj državljan. Častno članstvo je združljivo z običajnim               

članstvom. 

 

Častni član je vabljen na kongres stranke, na seje upravnega odbora stranke in druge množične 

in strokovne prireditve, ki jih organizira stranka.  

 

Častno članstvo lahko na obrazložen predlog nadzornega odbora odvzame kongres stranke. 

 

Če je častni član tudi član stranke, v primeru disciplinskega postopka, o katerem nadzorni odbor               

odloči pozitivno, častno članstvo preneha. 

 

 

10. člen 
(priznanja članom) 
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Stranka lahko svojim članom podeljuje tudi druga priznanja za njihove zasluge pri uspešnem 

delu v stranki, o čemer odloča upravni odbor stranke na predlog članov stranke.  

 

Sekretar lahko aktivistom stranke na njihovo željo izda potrdila o sodelovanju pri aktivnostih             

stranke. 

 

11. člen 
(pravice in dolžnosti članov) 

 
Član stranke ima pravico, da v skladu s Statutom in pravilniki stranke: 

● s sodelovanjem in glasovanjem sooblikuje in uresničuje program in politiko stranke, 

● predlaga kandidatne liste, ki jih bo stranka posredno ali neposredno podprla, za            

posamezne volitve, 

● voli in je voljen v voljene organe stranke,  

● v skladu z zakonom in programom ter Statutom stranke kandidira za javne funkcije, 

● deluje v stranki za dosego določenih programov in projektov v skladu s cilji stranke, 

● daje pobude in predloge organom stranke, ter se z mnenji in stališči opredeljuje tudi do               

tistih vprašanj, ki niso izrecno opredeljena v programu stranke, 

● da uživa pomoč stranke in članstva glede svojega javnega udejstvovanja, če je le to v               

skladu s cilji stranke. 

● je obveščen o dejavnostih stranke in pri njih sodeluje, 

● je mesec dni pred potekom članarine o tem obveščen na elektronski naslov, ki in če ga                

navede v ta namen 

● pridobi glasovalno pravico pol leta po včlanitvi v stranko. 

 

Dolžnost in odgovornost člana stranke je: 

● da se ravna po Statutu, programu in pravilnikih stranke, 

● da aktivno sodeluje v organizacijah stranke in v organih, v katere je bil izvoljen, 

● da s svojim ravnanjem uresničuje temeljne strankine vrednote, 

● da plačuje članarino, 

● da s svojim transparentnim ravnanjem uveljavlja temeljne strankine vrednote in s tem 

krepi njen ugled,  

● da se udeležuje kongresov stranke in na njih glasuje, in 
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● da v primeru kandidature na nestrankarski listi ali na listi druge stranke v Republiki              

Sloveniji ali v tujini pridobi soglasje kongresa Piratske stranke. 

 

12. člen 
(prenehanje članstva) 

 
Članstvo v stranki preneha z izstopom, izbrisom, izključitvijo ali s smrtjo.  

 

Izstop iz članstva je nepreklicna in prostovoljna izjava člana v pisni obliki. 

 

Sekretar stranke z ugotovitvenim sklepom člana izbriše iz registra članstva v primeru: 

● da 3 mesece po preteku ni obnovil članarine in te članske obveze ne izvrši tudi v roku 1                  

(enega) meseca po pozivu, 

● smrti, 

● ugotovitve, da je vpis člana bil izveden na podlagi neresničnih podatkov. 

 

Sekretar o izbrisu člana obvesti nadzorni odbor stranke. 

 

Članico ali člana stranke se izključi iz stranke, če: 

● huje krši Statut,  

● deluje v nasprotju s programom in sprejeto politiko stranke,  

● deluje v nasprotju z Etičnim kodeksom stranke, ki vključuje temeljna piratska načela in             

etične vrednote, 

● je istočasno član ali članica druge stranke v Republiki Sloveniji, ali 

● če brez soglasja kongresa stranke kandidira za javno funkcijo na nestrankarski listi ali na              

listi druge stranke v Republiki Sloveniji ali v tujini. 

● s svojim delovanjem ovira delovanje stranke in se s tem, ne glede na zgornje kriterije,               

strinjata tako upravni kot nadzorni odbor stranke. 

 

Obrazloženo pobudo za uvedbo postopka za izključitev člana, ki ni nosilec na kongresu             

izvoljene funkcije ali poslanec oziroma javni funkcionar stranke, iz stranke po prejšnjem            

odstavku lahko poda vsak član stranke upravnemu odboru stranke, ki odloči o izključitvi člana.  
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O pritožbah obravnavanih članov, ki morajo biti podane najkasneje štirinajst dni po prejemu             

odločbe o izključitvi, odloča nadzorni odbor stranke. Postopek pritožbe zadrži izključitev. 

 

Če se član tudi z odločitvijo nadzornega odbora stranke ne strinja, lahko vloži obrazloženo              

pritožbo na kongres stranke najmanj 21 dni pred naslednjim kongresom članov po prejemu             

odločbe o izključitvi. 

 

Obrazloženo pobudo za izključitev člana, ki opravlja funkcijo na katero je bil izvoljen ali              

imenovan na kongresu stranke, ali pobudo zoper poslance oziroma javne funkcionarje stranke            

lahko poda le skupina najmanj 20% ali 50 (kar je manj) članov stranke, ki v času pobude štejejo                  

v kvoto za sklepčnost kongresa. Postopek za ugotavljanje odgovornosti vodi nadzorni odbor            

stranke, ki tudi odloča o morebitnih pritožbah. 

 

ORGANIZACIJA IN ORGANI STRANKE 
 

13. člen 
(ravni organiziranosti) 

 
Stranka je organizirana na državni ravni. 

 

Stranka lahko po potrebi svoje aktivnosti organizira tudi na naddržavni, regionalni, občinski, ali             

katerikoli drugi višji ali nižji ravni, za katero oceni, da je potrebna.  

 

Za organizacijo na teh ravneh upravni odbor po potrebi sprejme poseben pravilnik. Pravilnik             

potrdi kongres. 

 

Organe lahko sestavljajo samo člani stranke. 

14. člen 
(izvedba sej organov stranke) 

 

Organi stranke odločajo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, ki se izvajajo v živo ali s                

pomočjo sredstev za elektronsko komunikacijo, če je to primernejše zaradi hitrosti odziva ali             
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lokacije udeležencev. Način izvajanja korespondenčnih sej in arhiviranja sej določa poseben           

pravilnik. 

 

Seje organov stranke se lahko izjemoma izvedejo izključno v živo (t.i. “seja v živo”), brez               

možnosti sodelovanja na daljavo. Za takšne seje je poleg obveznega zapisnika potrebno            

zagotoviti tudi zvočni zapis in razlog zanjo obrazložiti v zapisniku. 

 

Obvezni zapisniki ter vsa korespondenca, oziroma zvočni zapis za posamezno sejo, če obstaja,             

se shranijo v arhiv stranke, ki je preko spleta dostopen vsem članom stranke.  

 

Seje organov in ves z njimi povezan material so lahko začasno nedostopne članstvu. V primeru,               

da upravni odbor meni, da je to v korist stranke, nadzornemu odboru poda predlog o izvedbi                

“zaprte korespondenčne seje” ali “zaprte seje v živo”, tj. seje, ki se je lahko udeležijo izključno                

člani upravnega in nadzornega odbora ter povabljene osebe, pri čemer mora navesti razlog in              

rok koliko časa bodo informacije nedostopne članstvu. Nadzorni odbor v roku treh dni o              

predlogu odloči, pri čemer ima pravico spremeniti rok trajanja tajnosti. Do odločitve se taka seja               

šteje kot tajna. V primeru pozitivne odločitve seja in povezani podatki ostanejo tajni do              

predlaganega roka. Če nadzorni odbor v roku sedmih dni ne poda odločitve, se predlog šteje               

kot zavrnjen. 

 

Člani organov se morajo udeleževati sej organov, katerih člani so. Član organa lahko za              

posamezno sejo svojo glasovalno pravico za posamezne teme preda drugemu članu oziroma            

drugim članom istega organa, kar šteje kot udeležba na seji in glasovanje o posamezni zadevi               

za potrebe ugotavljanja sklepčnosti. 

 

V kolikor se voljeni ali imenovani član organa iz neopravičenih razlogov ne udeleži seje organa 

več kot štirikrat zapored, ali osemkrat v enem letu, ga na predlog 1/3 članov organa ali najmanj 

30 % članov, le ta razreši z večino glasov, s čimer mu preneha mandat člana organa.  

 

V primeru razrešitve voljenega ali imenovanega funkcionarja stranke se na naslednjem           

kongresu, ki je od dneva ugotovitve oddaljen vsaj enaindvajset dni, a najkasneje v roku 90 dni,                

razpišejo volitve za novega tovrstnega funkcionarja v skladu s pravili, ki določajo imenovanje             

oziroma izvolitev na zadevni položaj. 
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Natančnejše delo kolegijskih organov določajo njihovi poslovniki. 

 

 

15. člen 
(organi stranke) 

 
Organi stranke na državni ravni so:  

• kongres stranke, 

• izvršni odbor stranke,  

• upravni odbor stranke,  

• sekretar stranke,  

• blagajnik stranke,  

• nadzorni odbor.  

 

Organi stranke na lokalni ravni so:  

• kongres lokalne celice,  

• lokalni upravni odbor.  

16. člen 
(plačilo funkcionarjev stranke) 

 
Članstvo in delovanje v organih stranke ni plačano. Članom stranke se za namene             

uresničevanja ciljev stranke z napotitvijo upravnega odbora stranke povrnejo upravičeni stroški. 

 

Funkcija sekretarja stranke je v primeru prejemanja proračunskih sredstev lahko plačana,           

vendar letna bruto bruto plača ne sme znašati več kot četrtino letnih proračunskih prihodkov              

stranke, mesečna bruto plača pa ne več od 1,5-kratnika povprečne mesečne bruto plače v              

Republiki Sloveniji. O višini plače sekretarja stranke odloča upravni odbor stranke. 

 

V primeru izvolitve članov stranke v Državni zbor Republike Slovenije ali v Evropski parlament              

na listi stranke, so funkcije predsednika in podpredsednikov lahko plačane, vendar seštevek            

letnih bruto bruto vrednosti njihovih plač skupaj z letno bruto bruto plačo sekretarja stranke ne               

smejo znašati več kot polovico letnih proračunskih prihodkov stranke, posamezna mesečna           

bruto plača člana izvršnega odbora pa ne več od 2,5-kratnika povprečne mesečne bruto plače v               
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Republiki Sloveniji. O višini plač članov izvršnega odbora na predlog upravnega odbora odloča             

kongres stranke. V primeru nesklepčnosti, o tem odloča nadzorni odbor. 

 

Plačilo funkcionarjev, povrnitev stroškov in druge finančne zadeve podrobneje določa pravilnik o            

financah. 

 

 

KONGRES STRANKE 
17. člen 

(o kongresu) 
 

 

Kongres stranke je najvišji organ stranke in ga sestavljajo vsi člani stranke. Kongres stranke se 

sestane najmanj štirikrat letno.  

Seje kongresa potekajo v živo in korespondenčno. Člani lahko na njih sodelujejo preko sredstev 

elektronskih komunikacij na internetu ali na drug, z informacijskimi tehnologijami podprt 

primeren način. 

Izjemoma in z obrazložitvijo je lahko, v skladu s 1. odstavkom 14. člena tega tega statuta, seja 

kongresa izvedena tudi na drugačen način, če to odobri nadzorni odbor stranke. 

O načinu izvedbe kongresa stranke odloči sklicatelj. 

 

Sklep o sklicu kongresa stranke sprejme upravni odbor stranke. Sklicatelj kongresa stranke 

mora najmanj 15 dni pred dnevom kongresa stranke poslati članstvu stranke gradivo za 

posamezne točke dnevnega reda kongresa stranke. 

 

Na podlagi sklepa lahko upravni odbor stranke skliče izredni kongres stranke, za katerega 

veljajo enaka pravila sklica kot za redni kongres stranke, le da se rok za pošiljanje gradiva 

skrajša na 7 dni. Izredni kongres stranke odloča le o zadevah, za katere je sklican. Izredni 

kongres stranke lahko skliče tudi nadzorni odbor stranke na lastno pobudo ali na obrazloženo 

pobudo najmanj 20 % ali 50 članic in članov stranke. V primeru pobude s strani članice in 

članov nadzorni odbor presodi o utemeljenosti pobude. Nadzorni odbor pozove upravni odbor 

stranke na sklic izrednega kongresa stranke. V kolikor izredni kongres stranke ni sklican v 60 

dneh od poziva, ga lahko skliče nadzorni odbor 
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Izredni kongres se lahko v nujnih primerih izvede po skrajšanem postopku, a le 

korespondenčno. Sklicatelj zanj določi skrajšan terminski okvir, ki pa ne more biti krajši od 24 ur.  

Izredne kongrese po skrajšanem postopku ni mogoče izvesti za: 

● izvedbo volitev, 

● spremembe statuta, 

● spremembe programa.  

 

Kongres stranke je sklepčen, če se ga udeleži vsaj 30% članov stranke z glasovalno pravico. 

Pol ure po začetku je kongres stranke sklepčen tudi z glasovi članov stranke, ki so na kongresu 

prisotni v živo ali so svoj glas oddali korespondenčno. Kongres stranke sprejema svoje odločitve 

z relativno večino opredeljenih glasov udeležencev kongresa stranke z glasovalno pravico. Pri 

odločanju o pomembnejših vprašanjih kongres stranke lahko sklene, da se odločitev sprejme z 

absolutno večino opredeljenih in neopredeljenih glasov vseh udeležencev kongresa stranke z 

glasovalno pravico. Delo kongresa stranke vodi predsedstvo treh članov, ki ga na predlog 

sklicatelja na začetku zasedanja kongresa stranke izmed sebe izvolijo udeleženci.  

Za kongres stranke, ki se izvede v živo in korespondenčno, mora biti za korespondenčno 

glasovanje na voljo vsaj pet dni, a se mora glasovanje zaključiti najkasneje z začetkom 

glasovanja v živo.  

 

Član stranke, ki se trikrat zapored ne udeleži rednih kongresov, se do naslednje udeležitve              

kongresa ne šteje v kvoto, potrebno za ugotavljanje sklepčnosti glasovanja kongresa. 

 

Delo kongresa vodi sekretar stranke. 

 

18. člen 
(pristojnosti kongresa) 

 
Kongres stranke med drugim: 

● sprejema poslovnik o svojem delu,  

● sprejema Statut in njegove spremembe, 

● sprejema program stranke in njegove spremembe, 

● obravnava poročilo o delu stranke med sejami kongresa stranke, 

● spremlja finančno in materialno poslovanje stranke, 
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● voli člane izvršnega odbora, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora, ter 

sekretarja in blagajnika stranke.  

● potrjuje kandidatne liste, ki jih bo stranka posredno ali neposredno podprla, za            

posamezne volitve. 

● potrjuje smernice, cilje in politiko, ki jih predlagata izvršni odbor ali upravni odbor             

stranke. 

● Potrjuje pobude ali predloge članov stranke 

 

Člani stranke lahko predlagajo točke dnevnega reda seje kongresa najmanj najmanj sedem dni             

pred sejo. Predlagane točke na dnevni red uvrsti sekretar po odločitvi izvršnega odbora, ki lahko               

predloge z utemeljitvijo tudi zavrne. V primeru zavrnitve se lahko predlagatelj pritoži na nadzorni              

odbor. V primeru, da predlog zavrne tudi nadzorni odbor o njem odloča kongres, ki poda končno                

odločitev o uvrstitvi točke na dnevni red.  

V primeru, da sta pobuda ali predlog člana stranke, o katerih je glasoval kongres, sprejeta,               

predlagatelj s tem dobi mandat za implementacijo predloga. O poteku implementacije poroča            

upravnemu odboru najmanj enkrat mesečno in kongresu na vsaki seji. 

 

 

19. člen 
(sprememba Statuta in Programa stranke) 

 

Glasovanje o spremembi je sklepčno, če glasujeta vsaj dve tretjini vseh članov stranke. V              

primeru, da glasovanje o isti spremembi štirikrat ni sklepčno in nikoli ni zavrnjeno se lahko               

sprememba uveljavi, če jo soglasno potrdijo vsi člani nadzornega odbora in dve tretjini voljenih              

članov upravnega odbora stranke. Zavrnjenega predloga o spremembi ni mogoče ponovno           

predložiti v glasovanje brez bistvenih sprememb ali prej kot 365 dni po zadnjem glasovanju. O               

tem, ali so spremembe bistvene, odloča nadzorni odbor. 

 

Pobudo za spremembo poda upravni odbor stranke oziroma skupina najmanj 20% ali 50 članov 

stranke (kar je manj). Članstvo lahko predlog oblikuje s pomočjo upravnega odbora stranke ali 

samostojno in ga skupaj s primerno obrazložitvijo posreduje nadzornemu odboru. Predloge, ki 

nasprotujejo človekovim pravicam, temeljnim piratskim načelom ter etičnim standardom 
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nadzorni odbor zavrže z obrazložitvijo, primerne predloge pa posreduje članom vsaj 15 dni pred 

kongresom stranke, na katerem se bodo sprejemale spremembe.  

Pobude, ki zaradi roka iz drugega odstavka tega člena ne bodo obravnavane na kongresu 

stranke, se uvrstijo na prihodnji kongres stranke.  

 

 

IZVRŠNI ODBOR STRANKE 
20. člen 

(sestava izvršnega odbora) 
 

Izvršni odbor stranke sestavljajo predsednik in dva podpredsednika.  

 
21. člen 

(trajanje mandata izvršnega odbora) 
 

Mandat izvršnega odbora stranke traja do prvega rednega kongresa po volitvah v Evropski             

parlament, vendar najmanj 2 leti. 

 

 

22. člen 
(nezaupnica izvršnemu odboru) 

 

V primeru, da kongres izglasuje nezaupnico izvršnemu odboru, ta do naslednjega kongresa            

opravlja zgolj tekoče posle, nima pravice zavračati pobud članstva, njegovi člani pa izgubijo             

glasovalno pravico v upravnem odboru. O pobudah v tem primeru odloča nadzorni odbor. V              

skladu s pravilnikom o internih volitvah sekretar razpiše volitve za nov izvršni odbor na              

naslednjem kongresu, ki je od dneva nezaupnice oddaljen vsaj 21 dni. 

 

Obrazloženo pobudo za glasovanje o nezaupnici izvršnemu odboru lahko poda katerikoli član            

nadzornemu odboru, ki odloči o uvrstitvi glasovanja o nezaupnici na naslednji kongres, ki je od               

dneva odločitve oddaljen vsaj enaindvajset dni. Nadzorni odbor pri odločitvi upošteva izključno            

resničnost, koherentnost in logično pravilnost navedb. 

Če glasovanje o nezaupnici izvršnemu odboru predlaga najmanj 20 % oziroma najmanj 5             
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članov (kar je več), se glasovanje na naslednji kongres, ki je od dneva odločitve oddaljen vsaj                

enaindvajset dni, uvrsti samodejno. 

 

Če je nezaupnica na kongresu zavrnjena, ponovno glasovanje o nezaupnici ni mogoče najmanj             

180 dni. 

 

Funkcije v izvršnem odboru niso združljive s funkcijami v nadzornem odboru stranke in s              

funkcijo blagajnika. 

 

23. člen 
(pristojnosti izvršnega odbora) 

 
izvršni odbor stranke je izvršilni organ stranke, ki ima naslednje pristojnosti: 

● sprejema poslovnik o svojem delu in druge pravne akte, ki jih določata zakonodaja in              

Statut, 

● predstavlja stranko in jo vodi, o čemer redno, mesečno poroča upravnemu odboru 

stranke. 

● zavrača ali uvršča predloge točk članov na dnevni red kongresa stranke, 

● skrbi za uresničevanje sklepov in stališč kongresa stranke, 

● sklicuje in vodi upravni odbor stranke,  

● sklicuje in vodi stalne in občasne oblike dela v stranki,  

● koordinira delo nosilcev javnih funkcij, ki jih predlaga stranka,  

● usklajuje delo članov stranke v okviru aktivnosti stranke in v okviru drugih organov,             

organizacij, delovnih teles itd., kjer se njeni člani politično udejstvujejo, 

● skrbi za uresničevanja programa stranke in politične usmeritve stranke v času trajanja            

svojega mandata, 

● opravlja vse naloge in dolžnosti, ki niso s Statutom ali z zadevnim pravilnikom naložene              

drugim organom, zaposlenim ali delovnim skupinam, in 

● po potrebi delegira svoje naloge in dolžnosti drugim organom, zaposlenim ali delovnim            

skupinam. Delegirane naloge in dolžnosti z obrazložitvijo predstavi naslednjemu         

kongresu, ki delegiranje lahko zavrne. 

 

Predsednik:  

14 



● zastopa stranko v pravnem prometu in je odgovoren za materialno in finančno 

poslovanje stranke,  

● podpisuje akte, ki jih sprejema upravni odbor stranke, 

● opravlja druge naloge, ki  jih naloži upravni odbor stranke, 

● opravlja druge naloge, določene s tem statutom.  

Podpredsednika::  

● nadomeščata predsednika v času njegove odsotnosti, 

● v primeru prenehanja funkcije predsednika, podpredsednika v roku 24 ur sporazumno           

odločita, kateri od njiju bo prevzel naziv vršilca dolžnosti predsednika in s tem povezane              

pravice in obveznosti, ter o tem obvestita nadzorni odbor. Če do odločitve do roka ne               

pride, nadzorni odbor enega od njiju določi za vršilca dolžnosti predsednika, 

● sodelujeta s predsednikom stranke pri udejanjanju sklepov in stališč kongresa stranke in 

upravnega odbora stranke, 

● opravljata druge naloge, določene s tem statutom. 

 

24. člen 
(zadolžitve članov izvršnega odbora) 

 
Predsednik in podpredsednika si med seboj sporazumno razdelijo naslednja temeljna področja 

zadolžitev, pri čemer ima predsednik, zaradi osebne pravne odgovornosti, pravico prve izbire: 

 

Zunanje zadeve: 

- vzpostavljanje strankine pozicije napram javnosti, 

- odnosi z javnostmi in marketing 

- pridobivanje sredstev, in 

- iskanje in presoja možnosti za politično in drugovrstno sodelovanje. 

 

Notranje zadeve: 

- pridobivanje novih kadrov, 

- ustanavljanje, upravljanje in nadzor organizacijskih oblik stranke na ravneh višjih in nižjih 

od države, in 
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- usklajevanje dela organizacijskih oblik in javnih funkcionarjev stranke na ravneh nižjih od 

države. 

 

Operativne zadeve: 

- koordinacija in vključevanje trenutno aktivnih članov v upravni odbor, 

- nadzor aktivnosti stranke in podajanje predlogov za prekinitev mrtvih ali neuspešnih 

aktivnosti, in 

- usklajevanje dela stranke z aktivnostmi zunanjih partnerjev ali izvajalcev in nadzor 

tovrstnih aktivnosti. 

 

Predsednik in podpredsednika si med seboj sporazumno razdelijo tudi ostale dejavnosti 

potrebne za delovanje stranke. 

 

Izvršni odbor po svoji presoji in po posvetu z vsemi organi stranke izvršuje aktivnosti povezane 

s sistemom demokratične inkubacije, ki ga določa poseben pravilnik. 

 

Predsednik in podpredsednika lahko svoja pooblastila za čas svoje odsotnosti prenesejo na 

ostala člana izvršnega odbora. Če tega iz objektivnih razlogov niso zmožni storiti, lahko to stori 

v njihovem imenu upravni odbor stranke.  

 

25. člen 
(predsedniški veto) 

 

Predsednik stranke ima pravico veta na katerokoli odločitev ali dejanje kateregakoli organa,            

zaposlenega, člana ali delovne skupine stranke, z izjemo odločitev nadzornega odbora ali            

kongresa o odvzemu položaja predsednika, če odločitev: 

● ni v skladu s politično usmeritvijo stranke v trenutnem mandatu, 

● vodi do jasnih negativnih pravnih posledic za stranko ali za predsednika, ali 

● je v nasprotju z etičnim kodeksom stranke. 

 

Veto zadrži izvajanje odločitve. Predsednik obrazložen veto v roku 24 ur predloži organu,             

zaposlenemu ali delovni skupini, ki je odločitev sprejela, in nadzornemu odboru. Če nadzorni             

odbor veto zavrne o tem obvesti predsednika in zadevni organ, zaposlenega, ali delovno             
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skupino. Odločitev stopi v veljavo 48 ur po obvestilu; za odločitev odgovarja takratni predsednik              

oz. vršilec dolžnosti predsednika stranke. Veljavni veto in obrazložitev sta predstavljena           

članstvu na naslednjem kongresu. 

 

 

 

 

UPRAVNI ODBOR STRANKE 
26. člen 

(o upravnem odboru) 
 

Upravni odbor stranke je glavni delovni organ stranke, ki ga sestavljajo naslednji voljeni člani              

(člani z glasovalno pravico):  

- trije člani izvršnega odbora, 

- šest članov, ki jih v upravni odbor izvoli kongres stranke, 

- sekretar in  

- blagajnik stranke. 

 

Naloga članov upravnega odbora stranke je, da s svojimi strokovnimi znanji stranki zagotavljajo 

strokovne temelje za njena stališča in politiko. To nalogo izvajajo z ustvarjanjem besedilnih, 

zvočnih in video materialov za zunanjo in notranjo rabo, z javnim zastopanjem stranke in njenih 

stališč, ter z izvajanjem internih izobraževanj. 

 

Vsi člani upravnega odbora so poleg svoje osnovne funkcije tudi izvoljeni predstavniki z             

mandatom za pogajanja in lobiranje pri drugih strankah, poslancih in vseh organizacijah ter             

pravnih oziroma fizičnih osebah, s katerimi ima stranka interes za sodelovanje. 

 

27. člen 
(pridruženi člani upravnega odbora) 

 
Z namenom zagotavljanja največje možne vključenosti vseh aktivnih članov imajo pravico 

sodelovanja v upravnem odboru tudi pridruženi člani odbora. 
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Pridruženi člani upravnega odbora so s strani lokalnih celic in kongresov izbrani predstavniki 

vseh 8 volilnih enot, ki v upravnem odboru zastopajo interese lokalnih skupnosti. 

 

Enako se za izvajanje posameznih projektnih nalog v delo upravnega odbora lahko kot 

pridruženi člani vključijo tudi drugi člani stranke na podlagi predložene projektne naloge in s 

pisno izraženo podporo dveh voljenih članov upravnega odbora ali 10% članov stranke. Mandat 

posameznega tako pridruženega člana traja do konca projekta. 

 

Pridruženi člani upravnega odbora imajo pravico: 

 - da se kot opazovalci brez glasovalne pravice udeležujejo sej upravnega odbora stranke, 

 - da z vsaj dvema glasovoma, ali če je pridruženih članov več kot dvajset z 10% glasov 

pridruženih članov, na dnevni red sej upravnega odbora neposredno uvrstijo tematike, o katerih 

upravni odbor mora razpravljati, 

 - da sodelujejo in so slišani v razpravah upravnega odbora, 

 - da z vsaj dvema tretjinama glasov pridruženih članov zadržijo izvajanje sklepa upravnega 

odbora, o katerem nato odloča kongres, ki ga mora sekretar sklicati v roku največ 30 dni. V 

primeru, da je pridruženih članov manj kot pet, morajo za zadržanje glasovati vsaj trije. 

 

Pridruženi člani upravnega odbora imajo dolžnost: 

 - da vestno opravljajo naloge, s katerimi so se kvalificirali za pridružene člane upravnega 

odbora, in o njih poročajo upravnemu odboru po ob pridružitvi določeni časovnici, 

 - da v primeru, da zastopajo skupino članov, delujejo kot enotna točka kontakta za 

koordiniranje dejavnosti te skupine in za pretok informacij med to skupino in upravnim odborom. 

 
28. člen 

(seje upravnega odbora) 
 
Upravni odbor ima seje vsaj dvakrat mesečno. Predsednik je dolžan sklicati sejo upravnega             

odbora stranke tudi na predlog najmanj 3 članov upravnega odbora stranke. Upravni odbor             

sklepčno odloča, če o posamezni zadevi glasuje vsaj polovica voljenih članov upravnega            

odbora. Seja upravnega odbora stranke je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica voljenih             
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članov, pri čemer se v tej številki ne upoštevata sekretar in blagajnik stranke. Upravni odbor               

stranke sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Če je število glasov enakomerno             

porazdeljeno odloča glas predsednika. 

 

29. člen 
(veto upravnega odbora) 

 

Veto na sklep upravnega odbora lahko zahteva vsaj tretjina voljenih članov upravnega odbora.             

Ti lahko z vetom zahtevajo, da se sklepe upravnega odbora, pošlje še v odločanje na naslednji                

kongres. Če je bil uporabljen veto mora upravni odbor takoj sklicati izredni kongres stranke, ki               

bo obravnaval te sklepe. V primeru, da gre za nujne zadeve se izvede izredni kongres po                

skrajšanem postopku v skladu s 17. členom tega statuta. Izvedba vseh sklepov, ki so dobili               

veto, se zadrži do odločitve kongresa. 

30. člen 
(pristojnosti upravnega odbora) 

 

Upravni odbor stranke ima naslednje pristojnosti: 

● sprejema poslovnik o svojem delu in druge pravne akte, ki jih določa zakonodaja in ta 

statut,  

● skrbi za uresničevanje sklepov in stališč kongresa stranke in v tem duhu ustvarja politiko 

stranke,  

● predlaga kandidate in kandidatne liste stranke za javne funkcije,  

● usklajuje delo poslanske skupine, članic in članov vlade, programskih in strokovnih celic, 

volilnega štaba ter drugih organov in oblik delovanja stranke na državni in lokalni ravni,  

● sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke,  

● imenuje volilni štab,  

● imenuje strokovne celice in druga stalna in občasna delovna telesa,  

● s sklepom sekretarju naloži sklic kongresa stranke, 

● odloča o sklepih in stališčih, o katerih kongres stranke ni sklepčno glasoval, 

● določa politično usmeritev stranke v času trajanja svojega mandata na osnovi programa            

in predlogov kongresa ter izvršnega odbora, 

● določa naslov sedeža stranke. 
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Člani upravnega odbora stranke imajo pravico, da svoje predloge točk uvrščajo neposredno na             

dnevni red kongresa, pri čemer upoštevajo iste časovne roke kot se uporabljajo za predloge              

točk, ki jih izvršnemu odboru posredujejo člani stranke. V primeru suma na spornost posamezne              

točke, lahko katerikoli član upravnega odbora poda predlog o odstranitvi točke z dnevnega reda,              

o čemer odloča nadzorni odbor. V primeru, da je predlog člana upravnega odbora na kongresu               

sprejet, predlagatelj s tem dobi mandat za implementacijo predloga. O poteku implementacije            

poroča upravnemu odboru in kongresu na vsaki seji. 

 

Član upravnega odbora stranke lahko iz organa izstopi prostovoljno ali je razrešen na predlog 

članstva, o katerem odloča nadzorni odbor stranke. 

 

 

SEKRETAR STRANKE 
31. člen 

(naloge sekretarja stranke) 
 

Sekretar stranke: 

● skrbi za administrativne, materialne, finančne in pravne zadeve stranke, 

● odgovarja za natančnost, točnost in pravočasnost izvajanja administrativnih, finančnih in          

pravnih opravil ter za materialno in finančno poslovanje stranke, 

● opravlja administrativno-formalne naloge v zvezi s članstvom v stranki, evidentira nove           

člane in upravlja z razvidom članstva ter skrbi za pobiranje članarine 

● vodi kadrovske postopke, ki izhajajo iz sklepov izvršnega odbora, upravnega odbora ali 

kongresa stranke, 

● pripravlja sistemizacijo delovnih mest, sklepa delovna razmerja s funkcionarji in delavci           

stranke in odloča o vseh vprašanjih s področja delovnih razmerij,  

● na podlagi sklepa upravnega odbora stranke skliče kongres stranke. 

● vodi delo kongresa stranke, 

● v sodelovanju z izvršnim odborom skrbi za organiziranost strankine mreže in usklajeno 

delovanje teritorialnih organizacij stranke, 

● skrbi za vodenje organizacijskih zadev vključno z usklajevanjem političnih in volilnih 

zadev ter opravil, 

● na predlog predsednika stranke sklicuje sestanke upravnega odbora, 
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● opravlja druge zadolžitve, ki mu jih naložita izvršni in upravni odbor stranke. 

 

 

Funkcija sekretarja ni združljiva s članstvom v izvršnem ali nadzornem odboru stranke. 

 

Sekretar ima pravico zavrniti izvršitev protizakonitih navodil. 

 

V primeru, da stranka nima sekretarja, njegove dolžnosti opravlja izvršni odbor. 

 
BLAGAJNIK STRANKE 

32. člen 
(naloge blagajnika stranke) 

Blagajnik stranke:  

● spremlja in usklajuje materialno in finančno poslovanje stranke.  

● nadzoruje finančno poslovanje vseh organov stranke. 

● Lahko vloži veto na izdatke stranke, ki so v nasprotju z zakonom, programom in sprejeto               

politiko ter etičnimi vrednotami stranke. O vetu odločata upravni odbor in nadzorni odbor.             

Za odpravo veta mora glasovati vsaj polovica voljenih članov upravnega in polovica            

nadzornega odbora stranke. Glasovanje nadzornega odbora je lahko korespondenčno v          

času trajanja seje upravnega odbora. 

Funkcija blagajnika ni združljiva s članstvom v izvršnem ali nadzornem odboru stranke. 

 
NADZORNI ODBOR 

33. člen 
(o nadzornem odboru) 

 
Število članov nadzornega odbora se izračuna tako, da se število voljenih članov upravnega             

odbora deli s tri in zaokroži navzdol na najbližje liho število, ki ne sme biti manjše od tri. Število                   

članov se določi pred vsakim volilnim kongresom. 
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Člani nadzornega odbora so na to funkcijo izvoljeni na kongresu stranke. Nadzorni odbor izmed              

svojih članov izbere predsednika. Funkcija v nadzornem odboru ni združljiva s funkcijo v             

drugem organu stranke. 

 

Nadzorni odbor sklicuje predsednik nadzornega odbora oz. sekretar stranke, če nadzorni odbor            

še ni izvolil svojega predsednika. Sklicati ga je dolžan na zahtevo predsednika stranke,             

upravnega odbora stranke, sekretarja stranke, dveh članov nadzornega odbora najkasneje v           

tridesetih dneh po prejeti zahtevi. 

 

V primeru neodločenega izida pri glasovanju odloča glas predsednika nadzornega odbora 

 

V primeru, da član nadzornega odbora ne more ali želi več opravljati funkcije, mora sekretar               

stranke v roku 30 dni sklicati volilni kongres. 

 

Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s funkcijo v drugem organu stranke.  

 

 

34. člen 
(pristojnosti nadzornega odbora) 

 

Nadzorni odbor: 

● spremlja in nadzoruje delo ostalih organov stranke, 

● nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke, 

● tolmači Statut, pravilnike in druge dokumente stranke ter preverja skladnost ravnanj in            

odločitev z njimi, 

● odloča o pritožbah na delo izvršnega odbora in upravnega odbora stranke, 

● odloča v primeru kolizije med nepolitičnimi odločitvami dveh hierarhično enakovrednih          

organov stranke na vseh ravneh organiziranosti, 

● opravlja druge naloge in obveznosti, ki izhajajo iz Statuta in drugih pravilnikov stranke. 

 

Nadzorni odbor pripravi poročilo o splošnem pregledu zadev najmanj sedem dni pred vsakim             

tretjim rednim kongresom po nastopu mandata novega izvršnega odbora. V primeru           
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specifičnega poziva članstva ali organov stranke, nadzorni odbor o vsebini poziva odloči v roku              

sedmih dni in vlagatelju poziva ter naslednjemu kongresu predloži obrazloženo odločitev. 

 

Vsi člani nadzornega odbora so poleg svoje osnovne funkcije izvoljeni tudi z mandatom za              

pogajanja in lobiranje pri drugih strankah, poslancih in vseh organizacijah ter pravnih oziroma             

fizičnih osebah, s katerimi ima stranka interes za sodelovanje. 

 

 TERITORIALNA ORGANIZIRANOST STRANKE  

35. člen 
(lokalne organizacijske enote) 

 
Na lokalnem nivoju ima stranka teritorialne organizacijske enote – celice. Lokalno celico lahko 

na lastno pobudo s privolitvijo upravnega odbora ustanovijo 3 člani stranke. Lokalni upravni 

odbor opravlja tudi naloge izvršnega odbora. Celica je ustanovljena, ko sprejme pravila o 

svojem delovanju in izvoli predsednika ter ostale organe v skladu s svojimi pravili o delovanju, 

ter ko jo potrdi upravni odbor stranke.  

Do formalne vzpostavitve pokrajin na nivoju države se za potrebe teritorialne organizacije 

stranke za pokrajino šteje ozemlje posamezne volilne enote v skladu s predpisi o volitvah. 

Za druge oblike delovanja na lokalnem nivoju, za občinske, mestne, četrtne, krajevne in druge 

lokalne skupnosti veljajo smiselno enaka pravila kot za organizacijo lokalnih celic. 

 
36. člen 

(kongres lokalne celice) 
 

Kongres lokalne celice je najvišji organ stranke na lokalni ravni. Sestavljajo ga vsi člani stranke 

v posamezni volilni enoti. Kongres lokalne celice skliče lokalni upravni odbor vsaj enkrat letno, 

volilni kongres lokalne celice pa enkrat na dve leti. Načine izvedbe kongresa lokalnih celic 

določa 14. člen tega statuta. 

 

Kongres lokalne celice je lokalni upravni odbor zavezan sklicati tudi na pisno zahtevo najmanj 

30% članov stranke s stalnim prebivališčem v lokalnem območju ali na zahtevo izvršnega 

odbora ali upravnega odbora stranke. Če lokalni upravni odbor ne skliče kongresa lokalne celice 

v roku, ki ga določi upravni odbor stranke, ga ta lahko skliče tudi sam. Vabilo za kongres lokalne 
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celice s predlogom dnevnega reda in gradivom mora sklicatelj članstvu posredovati najmanj 

sedem dni pred začetkom. 

 

Kongres lokalne celice je sklepčen in veljavno odloča, če je prisotnih vsaj 30% članov s stalnim 

prebivališčem v lokalnem območju. Pol ure po začetku je kongres lokalne celice sklepčen tudi z 

glasovi članov stranke, ki so na kongresu prisotni v živo ali so svoj glas oddali korespondenčno. 

 

Kongres lokalne celice vodi predsedstvo treh članov, ki ga na predlog lokalnega upravnega 

odbora na začetku kongresa lokalne celice izmed sebe izvolijo udeleženci.  

 

Pristojnosti kongresa lokalne celice so:  

• sprejem svojega poslovnika,  

• obravnava poročila o delu lokalnega jedra med dvema volilnima sejama,  

• obravnava lokalne problematike, 

• dajanje pobud lokalnemu upravnemu odboru,  

• izvolitev članov lokalnega upravnega odbora,  

• izvolitev blagajnika lokalne celice,  

• izvolitev predsednika lokalnega upravnega odbora, 

• izvolitev zastopnika lokalnega upravnega odbora v upravnem odboru stranke. 

 

37. člen 
(lokalni upravni odbor) 

Lokalni upravni odbor sestavljajo predsednik, sekretar in blagajnik.  

 

Pristojnosti lokalnega upravnega odbora:  

• na lokalni ravni deluje v okviru programa in politike stranke,  

• skrbi za normalen potek dela stranke na svojem območju,  

• sodeluje pri določanju kandidatk in kandidatov na državnih in lokalnih volitvah,  

• imenuje stalna ali občasna delovna telesa za proučevanje posameznih vprašanj iz pristojnosti 

lokalnega odbora,  

• vodi kandidacijski postopek za župana in občinske svetnike.  
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Seje lokalnega upravnega odbora sklicuje predsednik vsaj enkrat na dva meseca. Sklic seje 

lahko zahtevata tudi vsaj dva člana lokalnega upravnega odbora. Če seja ni sklicana v šestih 

zaporednih mesecih, je sejo zavezan sklicati sekretar stranke. Če se tudi po sklicu seje s strani 

sekretarja lokalni upravni odbor ne sestane, upravni odbor stranke skliče volilni kongres lokalne 

celice na katerem se predlaga razpustitev obstoječega in volitve novega lokalnega upravnega 

odbora. Na seje lokalnega odbora se vabi tudi predstavnike krajevnih odborov, občinske 

svetnike, župana in funkcionarje na državni ravni, ki so člani stranke s stalnim prebivališčem 

dotičnega lokalnega območja. Seja lokalnega upravnega odbora je sklepčna, če je prisotnih več 

kot polovica članov lokalnega odbora.  

DRUGA DELOVNA TELESA IN OBLIKE ORGANIZIRANOSTI STRANKE  

38. člen 
Strokovne celice so stalna ali občasna posvetovalna delovna telesa, ki spremljajo izvajanje 

programa stranke, pripravljajo strokovne rešitve za delo upravnega odbora stranke, drugih 

organov stranke in poslanske skupine. Strokovna celica se na podlagi programa stranke 

strokovno opredeljuje do zakonskih predlogov in drugih dokumentov, preden so predmet 

obravnave v Državnem zboru. Upravni odbor stranke lahko podrobneje določi organizacijo 

strokovnih celic s pravilnikom.  

JAVNE FUNKCIJE ČLANOV STRANKE  

39. člen 
Minister, poslanec, svetnik in kateri koli drugi funkcionar, ki je član stranke, se s posebnim 

dogovorom zaveže k transparentnemu, nekoruptivnemu in častnemu ravnanju v dobrobit vseh 

državljanov. Javni funkcionarji so zavezani sodelovati z upravnim odborom stranke in so pri 

svojem delu dolžni upoštevati programska izhodišča, statut stranke, temeljna piratska načela, 

etične vrednote stranke ter sklepe kongresa stranke ali upravnega odbora stranke.  
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VOLITVE FUNKCIONARJEV IN KOLEGIJSKIH ORGANOV STRANKE 
40. člen 

(volitve za javne funkcije) 
 

Volitve za javne funkcije se izvajajo za: 

• kandidate za poslance v državnem zboru 

• kandidata za predsednika države 

• kandidate za organe lokalnih skupnosti 

• kandidate za poslance v Evropskem parlamentu 

 

Kandidat je lahko vsak član stranke, ki ima pravico kandidirati za zadevno javno funkcijo v 

skladu z zakonom. Kandidate predlaga članstvo in potrdi kongres. Posameznega kandidata 

lahko nadzorni odbor na utemeljen predlog upravnega odbora izloči. Utemeljitev se javno objavi 

na kongresu. Pritožbe na odločitev nadzornega odbora obravnava naslednji kongres. 

 

Najmanj trije člani lahko, najmanj sedem dni pred kongresom, upravnemu odboru predlagajo 

kandidatno listo za posamezne volitve, ki jo mora uvrstiti na seznam predlogov, o katerih bo 

glasoval kongres. Posamezni predlog lahko nadzorni odbor na utemeljen predlog upravnega 

odbora izloči. Utemeljitev se javno objavi na kongresu, ki lahko s podporo vsaj 20% 

udeležencev kongresa z volilno pravico izločitev zavrne.  

 

Vsi kandidati morajo ob vlogi kandidature stranki posredovati podpisano soglasje, da 

sprejemajo kandidaturo kot kandidat stranke in podpisano izjavo, da bodo v primeru izvolitve 

spoštovali Etični kodeks stranke. 
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41. člen 
(zastopanost spolov na volitvah za javne funkcije) 

 

Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj odstotki, kot to zahteva področna 

zakonodaja. Vsaka lista mora biti sestavljena tako, da je najmanj en kandidat vsakega od 

spolov uvrščen v zgornjo polovico liste. 

 

42. člen 

(volitve organov stranke) 
 

Kandidature za vsa voljena mesta v stranki kandidati vložijo sami vsaj štirinajst dni pred              

volitvami. Vrstni red kandidatov list za voljena mesta so na glasovnici navedena v naključnem              

vrstnem redu. Sistem žrebanja določa pravilnik o volitvah. 

 

43. člen 
(volitve izvršnega odbora) 

 

Za izvršni odbor stranke na kongresu kandidirajo tričlanske liste s svojim manifestom.. Manifest             

izvoljene liste določa politično usmeritev in osnovo za program stranke na teh področjih v              

trajanju mandata izvršnega odbora. 

 

Kandidati lahko kandidirajo na več listah. 

 

Kandidature vložijo kandidati sami vsaj štirinajst dni pred volitvami. Vrstni red kandidatnih list za              

voljena mesta so na glasovnici navedena v naključnem vrstnem redu. Sistem žrebanja določa             

pravilnik o volitvah. 

 
44. člen 
(izvedba) 

 

Administrativna volilna opravila vodi sekretar stranke. Volitve se izvedejo s kombinacijo           

glasovanja v živo in elektronskega glasovanja, če zakon ali drug predpis ne določa drugače.              

Volitve in imenovanja so javna, če zakon ali drug predpis ne določa drugače. 
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Sekretar stranke mora postopek evidentiranja kandidatov ali list za posamezne voljene funkcije            

voditi tako, da je omogočeno sodelovanje vsem članom stranke z volilno pravico. 

 

Zbiranje glasov za posamično elektronsko korespondenčno glasovanje traja od dneva prejema           

volilnega gradiva do ure, predvidene za konec kongresa, ki jo določi izvršni odbor stranke in ki                

ne sme biti manj kot dve uri po uri začetka kongresa. 

 

Volitve, ki se izvedejo v živo, na kongresu izvede najmanj tričlanska volilna komisija, ki jo izvoli                

kongres. Člani volilne komisije ne morejo hkrati kandidirati za voljene funkcije. Volilna komisija             

izmed svojih članov izvoli predsednika, ki volivcem razloži pravila volitev. 

Rezultate elektronskih volitev javno objavi sekretar. 

 

PRENEHANJE FUNKCIJ  
45. člen 

(prenehanje funkcije člana izvršnega odbora) 
 

Član izvršnega odbora ima pravico odstopiti. Če nadzorni odbor ugotovi, da član izvršnega             

odbora ne more opravljati funkcije iz objektivnih razlogov, sprejme sklep o prenehanju funkcije.             

Na ta sklep je mogoča pritožba na kongres stranke. 

 

V primeru, da ima izvršni odbor v danem trenutku zgolj enega člana, sekretar v skladu s                

pravilnikom o internih volitvah razpiše volitve za nov izvršni odbor na naslednjem kongresu, ki je               

od tega trenutka oddaljen vsaj 21 dni, a najkasneje v 90 dneh. 

 

V primeru prenehanja funkcije iz kakršnegakoli razloga kateregakoli člana izvršnega odbora,           

mora izvršni odbor najkasneje na drugem kongresu po izgubi člana predlagati enega ali več              

kandidatov urejenih po preferencah preostalih članov izvršnega odbora. 

 

Če so vsi predlagani kandidati zavrnjeni, to šteje kot nezaupnica izvršnemu odboru, ki do volitev               

novega izvršnega odbora opravlja zgolj tekoče posle. Sekretar v skladu s pravilnikom o internih              
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volitvah razpiše volitve za nov izvršni odbor na naslednjem kongresu, ki je od dneva nezaupnice               

oddaljen vsaj 21 dni, a najkasneje v 90 dneh. 

 

Če glasovanje o vsaj enem kandidatu ni sklepčno, noben kandidat pa ni bil izvoljen, o               

primernosti kandidatov, ki niso bili zavrnjeni, po preferenčnem vrstnem redu izvršnega odbora            

presodi nadzorni odbor. Če nadzorni odbor katerega kandidata potrdi, se šteje, da je bil              

kandidat izvoljen. V nasprotnem primeru, se volitve ponovijo, pri čemer isti kandidati ne morejo              

biti predlagani. V kolikor na dveh zaporednih volitvah izvršni odbor ni dopolnjen na tri člane, se                

upošteva postopek nezaupnice iz prejšnjega odstavka. 

 

Izvoljen je kandidat, ki prejme največ glasov podpore. V primeru enakega števila glasov, novega              

člana izvršnega odbora izbereta preostala člana izvršnega odbora izmed izenačenih          

prvouvrščenih kandidatov. 

 
46. Člen 

(prenehanje funkcije člana drugih odborov in delovnih teles) 
 

Tudi ostali organi stranke, njihovi posamezni člani ter nosilci posameznih funkcij v stranki imajo 

pravico odstopiti. O odstopu razpravlja organ, ki jih je izvolil.  

Kadar pristojni organ ugotovi, da posameznik ne more opravljati funkcije zaradi osebnih 

razlogov, sprejme sklep o prenehanju funkcije.  

 

Organi stranke lahko posamezne nosilce funkcij, člane organov razrešijo. Za razrešitev veljajo 

isti postopki kot za izvolitev. Glasovanje o zaupnici se izvede na zahtevo tretjine ali najmanj treh 

članic in članov organa ali na predlog nosilke ali nosilca posamezne funkcije, razen če je za 

posamezen organ v tem statutu določeno drugače.  

V primeru razrešitve nosilca funkcije blagajnika ali sekretarja stranke imenuje upravni odbor 

stranke za čas do izvolitve novega nosilca vršilca dolžnosti funkcije za dobo največ šest 

mesecev.  

 

V primeru prenehanja funkcije se najkasneje v 60 dneh začne postopek za izvedbo 

nadomestnih volitev, ki se izvedejo na način in po postopku, ki je predpisan za redne volitve.  
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JAVNOST DELOVANJA STRANKE 
 

47. člen 
(zagotavljanje transparentnosti) 

 

Stranka deluje javno in s poudarkom na delovanju s pomočjo interneta in sodobnih tehnologij.              

Članstvo stranke lahko v arhivu stranke dostopa do zapisnikov in drugih posnetkov sej organov              

stranke. 

 

FINANCIRANJE 
 

48. člen 
(viri sredstev) 

 

Stranka pridobiva sredstva za svoje delovanje s članarino in iz drugih z zakonom določenih              

virov. 

 

V imenu stranke s premoženjem stranke upravlja upravni odbor stranke po načelu dobrega             

gospodarja. 

 

POLITIČNO SODELOVANJE STRANKE 
 

49. člen 
(podpora in sodelovanje z drugimi strankami ali organizacijami) 

 
O vsakršni podpori ali kakršnemkoli javnem političnem sodelovanju z drugimi političnimi           

strankami ali drugovrstnimi organizacijami, med drugim o nastopu na volitvah s skupno listo, o              

podpori nestrankarske liste, o vstopu v ali izstopu iz parlamentarne skupine ali koalicije itd.,              

odloča upravni odbor stranke. 

 

Kot podpora oziroma sodelovanje v smislu prejšnjega odstavka šteje tudi odobritev kandidature            

člana stranke na nestrankarski listi ali listi druge stranke. 
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50. člen 
(omejitev sodelovanja) 

 
Kongres lahko določi pogoje, pod katerimi se omogoča sodelovanje. Pogoje za sodelovanje 

lahko predlaga vsak član stranke in se obravnavajo na naslednjem kongresu stranke. 

 

PRENEHANJE, SPOJITEV, PRIPOJITEV IN RAZDRUŽITEV STRANKE 
 

51. člen 
(podaja predloga) 

 
O prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke odloča kongres stranke z večino glasov             

članov stranke. Predlog za prenehanje, spojitev, pripojitev ali razdružitev stranke lahko           

kongresu predloži vsaj deset odstotkov članov stranke. Predlog mora biti v razpravi med             

članstvom stranke najmanj 30 dni. 

 

52. člen 
(premoženjsko-pravna razmerja in prenehanje stranke) 

 
V primeru prenehanja delovanja stranke premoženje in ustanoviteljske pravice preidejo na 

pravnega naslednika stranke. Če tega ni, o tem odloči kongres stranke ob sprejetju sklepa o 

prenehanju delovanja stranke.  

 

Če predlog o prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke ne vsebuje predloga ureditve             

premoženjsko-pravnih razmerij stranke v primeru prenehanja, spojitve, pripojitve ali razdružitve          

stranke in če o tem kongres ne odloči ločeno, zadevo ureja upravni odbor stranke. 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

53. člen 
(Statut) 

 
Formalnopravne uskladitve statuta na zahtevo registrskega organa lahko sprejme upravni odbor 
stranke in jih potrdi prvi naslednji kongres stranke. Statut stranke ter njegove spremembe in 
dopolnitve sprejema kongres stranke na enak način, kot je sprejet ta statut.  
 

 
54. člen 

(prva seja upravnega odbora) 
 

Prvo sejo upravnega odbora po izvolitvi novega izvršnega odbora skliče predsednik najkasneje            

deset dni po izvolitvi. 

 

55.   člen 
(širša uporaba določb statuta)  

 

V vseh primerih, ki niso izrecno navedeni v tem statutu, se po načelu pravne analogije smiselno                

uporabljajo določbe tega statuta. 

 
56. člen 

(začetek veljavnosti Statuta) 
 

Statut začne veljati s sprejemom na kongresu stranke. 

 

57. člen 
(uskladitev stanja) 

 

Po začetku veljavnosti statuta se mora dejansko stanje v stranki v roku 90 dni uskladiti z                

zahtevami in omejitvami statuta. 
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Volitve za funkcije se izvedejo po tem statutu na naslednjem kongresu. Odgovornost za izvedbo              

teh volitev prevzamejo obstoječi funkcionarji, ki do volitev nadaljujejo z opravljanjem tekočih            

poslov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik stranke 

 

Rolando Benjamin Vaz Ferreira  
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