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1. predlog - Članstvo
Členi

2. člen

Predlagatelj

Viljem Minoski <viljem.minoski@piratskastranka.si>
Rok Andrée <rok.andree@piratskastranka.si>

Komentar

Ker bomo člane sprejemali on-line je potrebno besedo “lastnoročno”
odstraniti.
Originalno besedilo

Članica oziroma član stranke lahko v skladu z zakonom postane vsaka polnoletna državljanka ali državljan
Republike Slovenije, pa tudi državljanka in državljan države članice EU, ki lastnoročno podpiše pristopno
izjavo, da želi aktivno sodelovati v stranki ter sprejema njen program in statut ter plača članarino. …
Novo besedilo
Članica oziroma član stranke lahko v skladu z zakonom postane vsaka polnoletna državljanka ali državljan
Republike Slovenije, pa tudi državljanka in državljan države članice EU, ki podpiše pristopno izjavo, da želi
aktivno sodelovati v stranki ter sprejema njen program in statut ter plača članarino. …
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2. predlog - Članarina
Členi

7. člen

Predlagatelj

Viljem Minoski <viljem.minoski@piratskastranka.si>
Rok Andrée <rok.andree@piratskastranka.si>

Komentar

Smiselno je spremeniti določilo, saj se tako nezainteresiranim članom
onemogoči glasovanje.
Originalno besedilo

Članstvo v stranki preneha z izstopom, izbrisom ali z izključitvijo. Izstop iz članstva je nepreklicna in
prostovoljna izjava članice ali člana v pisni obliki.
Članico ali člana stranke, ki več kot šest mesecev eno leto ni plačeval članarine in te članske obveze ne izvrši
tudi v roku 1 (enega) 6 (šest) mesecev po pozivu, jedro stranke z ugotovitvenim sklepom izbriše iz članstva.
Članico ali člana stranke jedro stranke izbriše iz članstva tudi v primeru smrti.
Novo besedilo
Članstvo v stranki preneha z izstopom, izbrisom ali z izključitvijo. Izstop iz članstva je nepreklicna in
prostovoljna izjava članice ali člana v pisni obliki.
Članico ali člana stranke, ki več kot šest mesecev ni plačeval članarine in te članske obveze ne izvrši tudi v
roku 1 (enega) meseca po pozivu, jedro stranke z ugotovitvenim sklepom izbriše iz članstva. Članico ali člana
stranke jedro stranke izbriše iz članstva tudi v primeru smrti.
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3. predlog – Prenehanje funkcije zaradi neaktivnosti
Členi

8. člen

Predlagatelj

Viljem Minoski <viljem.minoski@piratskastranka.si>
Rok Andrée <rok.andree@piratskastranka.si>

Komentar

Dosledno izvajanje tega določila lahko vpliva na stabilnost vodenja stranke.
Korespondenčne volitve:
Originalno besedilo

Stranka je organizirana na državni, pokrajinski in občinski ravni, lahko pa tudi na ravni ožjih delov lokalnih
skupnosti. Organe lahko sestavljajo samo članice in člani stranke, razen če ta statut ne določa drugače.
Kolegijski organi stranke odločajo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. Članice in člani kolegijskih
organov stranke se morajo udeleževati sej organov, katerih članice oziroma člani so. V kolikor se voljena ali
imenovana članica oziroma voljeni ali imenovani član kolegijskega organa iz neopravičenih razlogov ne
udeleži seje organa več kot štirikrat zapored, ali šestkrat v tekočem letu, ga na predlog 1/3 članov kolegijskega
organa ali najmanj 30% članov, le ta izključi z večino glasov, s čimer mu takoj preneha mandat članice oziroma
člana kolegijskega organa. V takem primeru lahko organ sam imenuje v članstvo nadomestno članico oziroma
člana, če ni s tem statutom določeno drugače. Natančnejše delo kolegijskih organov določajo njihovi
poslovniki.
Novo besedilo
Stranka je organizirana na državni, pokrajinski in občinski ravni, lahko pa tudi na ravni ožjih delov lokalnih
skupnosti. Organe lahko sestavljajo samo članice in člani stranke, razen če ta statut ne določa drugače.
Kolegijski organi stranke odločajo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. Članice in člani kolegijskih
organov stranke se morajo udeleževati sej organov, katerih članice oziroma člani so. V kolikor se voljena ali
imenovana članica oziroma voljeni ali imenovani član kolegijskega organa iz neopravičenih razlogov ne
udeleži seje organa več kot štirikrat zapored, ali šestkrat v tekočem letu, ga na predlog 1/3 članov kolegijskega
organa ali najmanj 30% članov, le ta izključi z večino glasov, s čimer mu preneha mandat članice oziroma člana
kolegijskega organa. V takem primeru lahko organ sam imenuje v članstvo nadomestno članico oziroma člana,
če ni s tem statutom določeno drugače. Natančnejše delo kolegijskih organov določajo njihovi poslovniki.

Pri organizaciji korespondenčnih volitev poteka postopek enako kot pri običajnih volitvah, s to
razliko, da glasovanje poteka tri koledarske dni. Volitve do zaključka glasovanja vodi nadzorni odbor.
Volilna komisija po izvolitvi potrdi potek in rezultat volitev.
Ta ureditev smiselno velja za vse organe stranke, na vseh nivojih.
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4. predlog – Preimenovanje občinskih v lokalne celice
Členi

9. člen

Predlagatelj

Viljem Minoski <viljem.minoski@piratskastranka.si>
Rok Andrée <rok.andree@piratskastranka.si>

Komentar

Zaradi oblike ureditve slovenske lokalne samouprave je potrebno pokazati
fleksibilnost in dovoliti združevanja na podlagi enot, ki jih stranka sama
določi.
Originalno besedilo

Organi stranke na državni ravni so:

• kongres stranke,
• jedro stranke,
• predsednica ali predsednik stranke,
• podpredsednica ali podpredsednik stranke,
• sekretarka ali sekretar stranke,
• blagajničarka ali blagajnik stranke,
• nadzorni odbor.
Organi stranke na lokalni ravni so:
• kongres lokalne občinske celice,
• lokalno občinsko jedro.
Novo besedilo
Organi stranke na državni ravni so:

• kongres stranke,
• jedro stranke,
• predsednica ali predsednik stranke,
• podpredsednica ali podpredsednik stranke,
• sekretarka ali sekretar stranke,
• blagajničarka ali blagajnik stranke,
• nadzorni odbor.
Organi stranke na lokalni ravni so:
• kongres lokalne celice,
• lokalno jedro.
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5. predlog – Kongres stranke
Členi

10. člen

Predlagatelj

Viljem Minoski <viljem.minoski@piratskastranka.si>
Rok Andrée <rok.andree@piratskastranka.si>

Komentar

S posplošitvijo forme se zagotovi lažje upravljanje.
Originalno besedilo

...
Kongres stranke je sklepčen tudi, če se ga udeleži vsaj 30 % članic ali članov stranke. Pol ure po začetku je
kongres stranke sklepčen tudi če je prisotnih vsaj 50 članic ali članov. Kongres stranke sprejema svoje
odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Pri odločanju o pomembnejših vprašanjih kongres
stranke lahko sklene, da se odločitev sprejme z večino glasov vseh udeležencev kongresa stranke. Delo
kongresa stranke vodi predsedstvo treh članic oziroma članov, ki ga na predlog sklicatelja jedra stranke na
začetku zasedanja kongresa stranke izmed sebe izvolijo udeleženci.
Novo besedilo
...
Kongres stranke je sklepčen tudi, če se ga udeleži vsaj 30 % članic ali članov stranke. Pol ure po začetku je
kongres stranke sklepčen tudi če je prisotnih vsaj 50 članic ali članov. Kongres stranke sprejema svoje
odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Pri odločanju o pomembnejših vprašanjih kongres
stranke lahko sklene, da se odločitev sprejme z večino glasov vseh udeležencev kongresa stranke. Delo
kongresa stranke vodi predsedstvo treh članic oziroma članov, ki ga na predlog sklicatelja na začetku zasedanja
kongresa stranke izmed sebe izvolijo udeleženci.
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6. predlog – Spreminjanje statuta in programa
Členi

12. člen

Predlagatelj

Viljem Minoski <viljem.minoski@piratskastranka.si>
Rok Andrée <rok.andree@piratskastranka.si>

Komentar

“morajo”: članstvu se zagotavlja, da bo njihov predlog zagotovo obravnavan.
“obrazložitvijo”: zagotavljanje demokratičnih standardov
„primerne“: nadomesti besedo sprejemljive
Originalno besedilo

Program in statut stranke se lahko spreminjata na rednem ali izrednem kongresu stranke. Pobudo za
spremembo programa ali statuta poda jedro stranke ali skupina najmanj 20 % ali 50 članic in članov
stranke. Pobude, ki zaradi roka iz drugega odstavka tega člena ne bodo obravnavane na prvem
naslednjem kongresu stranke, se morajo uvrstiti na prihodnji kongres stranke.
Članstvo lahko predlog oblikuje ob pomoči jedra stranke ali samostojno in ga skupaj s primerno obrazložitvijo
posreduje nadzornemu odboru. Predloge, ki nasprotujejo človekovim pravicam, temeljnim piratskim načelom
ter moralno-etičnim standardom nadzorni odbor zavrže z obrazložitvijo, primerne sprejemljive predloge pa
posreduje članicam in članom vsaj 15 dni pred kongresom stranke, na katerem se bodo sprejemale spremembe.
Novo besedilo

Program in statut stranke se lahko spreminjata na rednem ali izrednem kongresu stranke. Pobudo za
spremembo programa ali statuta poda jedro stranke ali skupina najmanj 20 % ali 50 članic in članov
stranke. Pobude, ki zaradi roka iz drugega odstavka tega člena ne bodo obravnavane na prvem
naslednjem kongresu stranke, se morajo uvrstiti na prihodnji kongres stranke.
Članstvo lahko predlog oblikuje ob pomoči jedra stranke ali samostojno in ga skupaj s primerno obrazložitvijo
posreduje nadzornemu odboru. Predloge, ki nasprotujejo človekovim pravicam, temeljnim piratskim načelom
ter moralno-etičnim standardom nadzorni odbor zavrže z obrazložitvijo. Primerne predloge posreduje članicam
in članom vsaj 15 dni pred kongresom stranke, na katerem se bodo sprejemale spremembe.
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7. predlog – Spreminjanje velikosti jedra, mednarodni koordinator
Členi

14. člen

Predlagatelj

Viljem Minoski <viljem.minoski@piratskastranka.si>
Rok Andrée <rok.andree@piratskastranka.si>

Komentar

Po aktualnem statut to pomeni načrtvovati obseg dela za štiri leta vnaprej, kar
je nemogoče. Ob povečanem obsegu dela se lahko poveča tudi jedro.
Koordinator ali koordinatorka je lahko katerikoli član stranke, to olajša izbiro
najbolj primerne osebe
Originalno besedilo

...
O številu članov jedra stranke za naslednje obdobje odloči kongres stranke glede na pričakovan obseg
dela in se med trajanjem mandata jedra lahko poveča, do konca mandata organa, stranke ne more
spreminjati.
Izmed članov jedra stranke se izbere podpredsednica ali podpredsednik stranke. in koordinatorka ali
koordinator za mednarodne odnose.
…
Novo besedilo

...
O številu članov jedra stranke za naslednje obdobje odloči kongres stranke glede na pričakovan obseg
dela in se med trajanjem mandata jedra lahko poveča, do konca mandata organa.
Izmed članov jedra stranke se izbere podpredsednica ali podpredsednik stranke.
…
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8. predlog – Zadolžitve predsednice ali predsednika
Členi

16. člen

Predlagatelj

Viljem Minoski <viljem.minoski@piratskastranka.si>
Rok Andrée <rok.andree@piratskastranka.si>

Komentar

“mesečno”: zagotavlja dinamiko delovanja stranke
Tretja alineja: “• skrbi za spremljanje uresničevanja programa stranke“ :
Naloga, ki je bila odvzeta sekretarju stranke, zaradi obširnega področja, ki ga
pokirva. Smiselno se ta naloga dodeli predsedniku stranke.
“letno”: zaradi zagotavljanja dinamike delovanja stranke in usklajenem
delovanju kongresa in predsednika
Originalno besedilo

Predsednica ali predsednik:
• predstavlja stranko in jo vodi, o čemer redno, mesečno poroča jedru stranke,
• zastopa stranko v pravnem prometu in je odgovorna oziroma odgovoren za materialno in finančno
poslovanje stranke,
• skrbi za spremljanje uresničevanja programa stranke
• sklicuje in vodi jedro stranke,
• podpisuje akte, ki jih sprejema jedro stranke,
• na podlagi sklepa jedra stranke skliče kongres stranke,
• sklicuje in vodi stalne in občasne oblike dela v stranki,
• letno poroča kongresu stranke o svojem delu in o delu drugih organov stranke,
• koordinira delo nosilcev javnih funkcij, ki jih predlaga stranka,
• opravlja druge naloge, ki ji oziroma mu jih naloži jedro stranke.
Novo besedilo

Predsednica ali predsednik:
• predstavlja stranko in jo vodi, o čemer redno, mesečno poroča jedru stranke,
• zastopa stranko v pravnem prometu in je odgovorna oziroma odgovoren za materialno in finančno
poslovanje stranke,
• skrbi za spremljanje uresničevanja programa stranke
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• sklicuje in vodi jedro stranke,
• podpisuje akte, ki jih sprejema jedro stranke,
• na podlagi sklepa jedra stranke skliče kongres stranke,
• sklicuje in vodi stalne in občasne oblike dela v stranki,
• letno poroča kongresu stranke o svojem delu in o delu drugih organov stranke,
• koordinira delo nosilcev javnih funkcij, ki jih predlaga stranka,
• opravlja druge naloge, ki ji oziroma mu jih naloži jedro stranke.
…
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9. predlog – Zadolžitve sekretarja ali sekretarke
Členi

18. člen

Predlagatelj

Viljem Minoski <viljem.minoski@piratskastranka.si>
Rok Andrée <rok.andree@piratskastranka.si>

Komentar

Obseg področij, ki jih pokriva sekretar ne zagotavljajo maksimalne
angažiranosti na vseh področjih, kar vodi do večjih možnosti za napake pri
delu stranku.
...za vodenje drugih organizacij ...: beseda „drugih“ se izbriše zaradi logičnosti
stavka
Originalno besedilo

Sekretar ali sekretarka stranke:
• skrbi za spremljanje uresničevanja programa stranke Skrbi za vodenje drugih organizacijskih zadev
vključno z usklajevanjem političnih in volilnih zadev ter opravil,
• odgovarja za organiziranost strankine mreže in usklajeno delovanje teritorialnih organizacij stranke,
• daje pobude jedru stranke,
• usklajuje in nadzira delovanje teritorialnih organov stranke, • upravlja z razvidom članstva,
• vodi kadrovske postopke, ki izhajajo iz sklepov jedra in kongresa stranke,
• pripravi sistemizacijo delovnih mest, sklepa delovna razmerja s funkcionarji in delavci stranke in
odloča o vseh vprašanjih s področja delovnih razmerij,
• opravlja druge zadolžitve, ki ji oziroma mu jih naloži jedro stranke.
Novo besedilo

Sekretar ali sekretarka stranke:
• skrbi za vodenje organizacijskih zadev vključno z usklajevanjem političnih in volilnih zadev ter
opravil,
• odgovarja za organiziranost strankine mreže in usklajeno delovanje teritorialnih organizacij stranke,
• daje pobude jedru stranke,
• usklajuje in nadzira delovanje teritorialnih organov stranke, upravlja z razvidom članstva,
• vodi kadrovske postopke, ki izhajajo iz sklepov jedra in kongresa stranke,
• pripravi sistemizacijo delovnih mest, sklepa delovna razmerja s funkcionarji in delavci stranke in
odloča o vseh vprašanjih s področja delovnih razmerij,
• opravlja druge zadolžitve, ki ji oziroma mu jih naloži jedro stranke.
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10. predlog – Zadolžitve blagajničarke ali blagajnika
Členi

19. člen

Predlagatelj

Viljem Minoski <viljem.minoski@piratskastranka.si>
Rok Andrée <rok.andree@piratskastranka.si>

Komentar

Smiselno je „finančnemu direktorju“ podeliti možnost nadzora nad pretokom
denarja
Smiselno je tudi, da lahko blagajnik zavrne strošek, ki je v nasprotju z
naštetimi načeli. Če gre za veto s katerim se jedro ne strinja, ga lahko
preglasuje.
Originalno besedilo

Blagajničarka ali blagajnik:
• skrbi za pobiranje članarine ter drugih prihodkov,
• spremlja in usklajuje materialno in finančno poslovanje stranke.
• nadzoruje finančno poslovanje vseh organov stranke.
• Lahko vloži veto na izdatke stranke, ki so v nasprotju s programom in sprejeto politiko ter moralno-etičnimi
vrednotami stranke. O vetu lahko odloča jedro stranke in posledično o tem tudi glasuje. Za odpravo veta mora
glasovati vsaj ½ članov jedra stranke.
Novo besedilo

Blagajničarka ali blagajnik:
• skrbi za pobiranje članarine ter drugih prihodkov,
• spremlja in usklajuje materialno in finančno poslovanje stranke.
• nadzoruje finančno poslovanje vseh organov stranke.
• Lahko vloži veto na izdatke stranke, ki so v nasprotju s programom in sprejeto politiko ter moralno-etičnimi
vrednotami stranke. O vetu lahko odloča jedro stranke in posledično o tem tudi glasuje. Za odpravo veta mora
glasovati vsaj ½ članov jedra stranke.
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11. predlog – Preimenovanje občinskih v lokalne celice
Členi

20. člen, 21. člen, 22.člen

Predlagatelj

Viljem Minoski <viljem.minoski@piratskastranka.si>
Rok Andrée <rok.andree@piratskastranka.si>

Komentar

Zaradi oblike ureditve slovenske lokalne samouprave je potrebno pokazati
fleksibilnost in dovoliti združevanje na podlagi enot, ki jih stranka sama
določi.
...“občinske svetnice in svetniki“ … : ostane „občinski“ zaradi smiselnosti,
glede na ureditev lokalne samouprave
Dikcija “predsednik” lokalne celice se preimenuje v “vodja” lokalne celice.
Beseda vodja v razumevanju ljudi pomeni posel in dinamiko. Smiselneje je
imeti enega predsednika, kot pa njih 213.
Originalno besedilo

IV. TERITORIALNA ORGANIZIRANOST STRANKE
20. člen
Na lokalnem nivoju ima stranka teritorialne organizacijske enote – celice. Lokalno skupino lahko na
lastno pobudo ustanovi 5 članov stranke. Izvršilni organ stranke na lokalnem nivoju je lokalno jedro.
na nivoju občine je občinsko jedro. Celica je ustanovljena, ko sprejme pravila o svojem delovanju in
izvoli ali imenuje predsednico ali predsednika ter ostale organe v skladu s svojimi pravili o delovanju.
Za druge oblike delovanja na lokalnem nivoju, za mestne, četrtne, krajevne in druge lokalne skupnosti
veljajo smiselno enaka pravila kot za organizacijo lokalnih občinskih celic.
KONGRES LOKALNE OBČINSKE CELICE

21. člen
Kongres lokalne občinske celice je najvišji organ stranke na lokalni ravni. Sestavljajo ga vse članice in
člani stranke v posamezni lokalni enoti. Kongres lokalne občinske celice skliče lokalno občinsko jedro
vsaj enkrat letno, volilni kongres lokalne občinske celice pa enkrat na dve štiri leta/i.
Kongres lokalne občinske celice je lokalno občinsko jedro zavezano sklicati tudi na pisno zahtevo
najmanj 30 % članic ali članov stranke s stalnim prebivališčem v lokalnem območju občini ali na
zahtevo jedra stranke. Če lokalno občinsko jedro ne skliče kongresa lokalne občinske celice v roku, ki
ga določi jedro stranke, ga to lahko skliče tudi samo. Vabilo za kongres lokalne občinske celice s
predlogom dnevnega reda in gradivom mora sklicatelj članstvu posredovati najmanj sedem dni pred
začetkom. Kongres lokalne občinske celice je sklepčen in veljavno odloča, če je prisotnih vsaj 30 %
članic ali članov s stalnim prebivališčem v lokalnem območju občini. Pol ure po začetku je kongres
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lokalne občinske celice sklepčen tudi, če je prisotnih manj kot 30 % vendar najmanj 5 članic ali
članov.
Kongres lokalne občinske celice vodi predsedstvo treh članic oziroma članov, ki ga na predlog
lokalnega občinskega jedra na začetku kongresa lokalne občinske celice izmed sebe izvolijo
udeleženci. Volitve izvede volilna komisija, ki je sestavljena iz predsednice ali predsednika in dveh
članic ali članov, in jo izmed sebe izvolijo prisotne članice ali člani. Članice ali člani volilne komisije
ne morejo biti hkrati kandidati na volitvah.
Pristojnosti kongresa lokalne občinske celice so:
• sprejema svoj poslovnik,
• obravnava poročilo o delu lokalnega občinskega jedra med dvema volilnima sejama,
• obravnava lokalno problematiko,
• voli članice in člane lokalenag občinskega jedra,
• voli blagajničarko ali blagajnika lokalnega občinskega jedra,
• voli predsednico ali predsednika lokalnega občinskega jedra.
LOKALNO OBČINSKO JEDRO

22. člen
Lokalno Občinsko jedro sestavljajo predsednica ali predsednik, sekretarka ali sekretar in blagajničarka
ali blagajnik.
Lokalno Občinsko jedro:
• na lokalni občinski 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 občinskega odbora,
• vodi kandidacijski postopek za županjo ali župana in občinske svetnice in svetnike.
Seje lokalnega občinskega jedra sklicuje vodja ali predsednik ali predsednica vsaj enkrat na dva meseca. Sklic
seje lahko zahtevata tudi vsaj dve članici ali člana lokalnega občinskega odbora. Če seja ni sklicana v šestih
zaporednih mesecih, je sejo zavezana sklicati sekretarka ali sekretar stranke. Če se tudi po sklicu seje s strani
sekretarke ali sekretarja lokalno občinsko jedro ne sestane, jedro stranke skliče volilni kongres lokalne občinske
celice na katerem se predlaga razpustitev obstoječega in volitve novega lokalnega občinskega jedra. Na seje
lokalnega občinskega jedra se vabi tudi predstavnice ali predstavnike krajevnih odborov, občinske svetnike,
županjo ali župana in funkcionarke ali funkcionarje na državni ravni, ki so članice ali člani stranke s stalnim
prebivališčem dotičnega lokalnega območja občini. Seja lokalnega občinskega jedra je sklepčna, če je prisotnih
več kot polovica članic ali članov jedra.
Novo besedilo
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IV. TERITORIALNA ORGANIZIRANOST STRANKE
20. člen
Na lokalnem nivoju ima stranka teritorialne organizacijske enote – celice. Lokalno skupino lahko na
lastno pobudo ustanovi 5 članov stranke. Izvršilni organ stranke na lokalnem nivoju je lokalno jedro.
na nivoju občine je občinsko jedro. Celica je ustanovljena, ko sprejme pravila o svojem delovanju in
izvoli ali imenuje vodjo, ter ostale organe v skladu s svojimi pravili o delovanju.
Za druge oblike delovanja na lokalnem nivoju, za mestne, četrtne, krajevne in druge lokalne skupnosti
veljajo smiselno enaka pravila kot za organizacijo lokalnih celic.

KONGRES LOKALNE OBČINSKE CELICE
21. člen
Kongres lokalne celice je najvišji organ stranke na lokalni ravni. Sestavljajo ga vse članice in člani
stranke v posamezni lokalni enoti. Kongres lokalne celice skliče lokalno jedro vsaj enkrat letno,
volilni kongres lokalne celice pa enkrat na dve leti.
Kongres lokalne celice je lokalno jedro zavezano sklicati tudi na pisno zahtevo najmanj 30 % članic
ali članov stranke s stalnim prebivališčem v lokalnem območju ali na zahtevo jedra stranke. Če
lokalno jedro ne skliče kongresa lokalne celice v roku, ki ga določi jedro stranke, ga to lahko skliče
tudi samo. Vabilo za kongres lokalne 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 % članic ali članov s stalnim prebivališčem v lokalnem
območju. Pol ure po začetku je kongres lokalne celice sklepčen tudi, če je prisotnih manj kot 30 %
vendar najmanj 5 članic ali članov.
Kongres lokalne celice vodi predsedstvo treh članic oziroma članov, ki ga na predlog lokalnega jedra
na začetku kongresa lokalne celice izmed sebe izvolijo udeleženci. Volitve izvede volilna komisija, ki
je sestavljena iz predsednice ali predsednika in dveh članic ali članov, in jo izmed sebe izvolijo
prisotne članice ali člani. Članice ali člani volilne komisije ne morejo biti hkrati kandidati na volitvah.
Pristojnosti kongresa lokalne celice so:
• sprejema svoj poslovnik,
• obravnava poročilo o delu lokalnega jedra med dvema volilnima sejama,
• obravnava lokalno problematiko,
• voli članice in člane lokalnega jedra,
• voli blagajničarko ali blagajnika lokalnega jedra,
• voli vodjo lokalnega jedra.
LOKALNO JEDRO
22. člen
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Lokalno jedro sestavljajo vodja lokalne celice, sekretarka ali sekretar in blagajničarka ali blagajnik.
Lokalno jedro:
• 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 županjo ali župana in občinske svetnice in svetnike.
Seje lokalnega jedra sklicuje vodja lokalnega jedra vsaj enkrat na dva meseca. Sklic seje lahko zahtevata tudi
vsaj dve članici ali člana lokalnega odbora. Če seja ni sklicana v šestih zaporednih mesecih, je sejo zavezana
sklicati sekretarka ali sekretar stranke. Če se tudi po sklicu seje s strani sekretarke ali sekretarja lokalno jedro
ne sestane, jedro stranke skliče volilni kongres lokalne celice na katerem se predlaga razpustitev obstoječega in
volitve novega lokalnega jedra. Na seje lokalnega jedra se vabi tudi predstavnice ali predstavnike krajevnih
odborov, občinske svetnike, županjo ali župana in funkcionarke ali funkcionarje na državni ravni, ki so članice
ali člani stranke s stalnim prebivališčem dotičnega lokalnega območja. Seja lokalnega jedra je sklepčna, če je
prisotnih več kot polovica članic ali članov jedra.
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