Na podlagi Zakona o političnih strankah (Uradni list RS št. 100/05-UPB in 103/07) je
kongres v Ljubljani, dne 21. 10. 2016 sprejel in nadzorni odbor dne 16. 11. 2016 potrdil
STATUT
Piratske stranke Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Polno ime stranke je »Piratska stranka Slovenije«, skrajšano ime »Pirati«, sedež stranke pa se
nahaja na Majaronovi ulici 6, 1000 Ljubljana.
1a. člen
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.
2. člen
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.
3. člen
Stranko predstavlja in zastopa predsednica ali predsednik, v njegovi oziroma njeni odsotnosti pa
podpredsednica ali podpredsednik, ki jo oziroma ga na predlog predsednice ali predsednika izvoli
jedro stranke izmed svojih članov za stalnega namestnika predsednice ali predsednika.
II. ČLANSTVO
4. člen
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. Hkrati tudi pisno izjavi, da ni članica oziroma član druge politične stranke v Republiki
Sloveniji. Stranka podatke o članicah in 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.
Višino in način plačevanja članarine določi jedro stranke s pravilnikom. Plačila članarine je
zaradi svojih finančno-materialnih razmer članica oziroma član lahko oproščen, če tako odloči
jedro stranke s posebnim sklepom.
Nove članice in člane stranke evidentira sekretarka oziroma sekretar stranke.
Jedro stranke določi s pravilnikom natančna merila in pogoje, pod katerimi lahko odkloni sprejem
nove članice oziroma člana.
5. člen
Stranka ima lahko častne člane, ki sodelujejo pri delu in aktivnostih stranke. Naziv častnega člana
podeljuje jedro stranke na predlog članov stranke. Častni član se vpiše v razvid častnih članov.
Častni član je lahko tuj državljan. Častni član je vabljen na kongres stranke, na seje jedra stranke
in druge množične in strokovne prireditve, ki jih organizira stranka.
Stranka lahko svojim članom podeljuje tudi druga priznanja za njihove zasluge pri uspešnem delu
v stranki, o čemer odloča jedro stranke na predlog članov stranke.
6. člen
Članica oziroma član stranke ima pravico:
• da sooblikuje in uresničuje program in politiko stranke,
• da voli in je voljena ali voljen v organe stranke,
• da v skladu z zakonom in programom stranke kandidira za javne funkcije,
• se organizira v stranki za dosego določenih programov in projektov,
• da daje pobude in predloge organom stranke ter se z mnenji in stališči opredeljuje do tistih
vprašanj, ki niso izrecno opredeljena v programu stranke,
• da je obveščen o dejavnostih stranke in pri njih sodeluje,
• da zagotavlja in uživa pomoč stranki in članstvu glede svojega javnega udejstvovanja.
Dolžnost in odgovornost članice oziroma člana stranke je:
• da se ravna po programu in statutu stranke in ju aktivno uresničuje,
• sodeluje v organizacijah stranke in v organih, v katere je bil izvoljen,
• da s svojim transparentnim ravnanjem uveljavlja temeljne strankine vrednote in s tem krepi njen
ugled,
• da plačuje članarino.
7. člen
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 3 (tri) mesece po preteku članarine te ni obnovil in te članske
obveze ne izvrši tudi v roku 1 (enega) meseca po pozivu, sekretar stranke z ugotovitvenim

sklepom izbriše iz članstva in o tem obvesti jedro stranke. Članico ali člana stranke sekretar
stranke izbriše iz članstva tudi v primeru smrti.
Članico ali člana stranke se izključi iz stranke, če huje krši statut, deluje v nasprotju s programom
in sprejeto politiko ter temeljnimi piratskimi načeli ter etičnimi vrednotami stranke ali je obsojen
za kaznivo dejanje, za katero mu je pravnomočno izrečena nepogojna kazen vsaj šestih mesecev
zapora in je zaradi tega neprimeren za članstvo v stranki, ali v primeru, da je istočasno član ali
članica druge stranke v Republiki Sloveniji.
Pobudo za uvedbo postopka za izključitev iz stranke po prejšnjem odstavku lahko poda vsaka
članica ali član stranke jedru stranke, ki odloči o izključitvi člana. O pritožbah odloča nadzorni
odbor stranke. Če se član s to odločitvijo ne strinja, lahko vloži obrazloženo pritožbo na kongres
stranke najmanj 16 dni pred sklicem naslednjega kongresa članov.
Obrazloženo pobudo za izključitev članice ali člana, ki opravlja funkcijo, na katero je bil izvoljen
ali imenovan na kongresu stranke in pobudo zoper poslance lahko poda le skupina najmanj 20%
ali 50 članov stranke.
Postopek za ugotavljanje odgovornosti vodi jedro stranke. O pritožbah odloča nadzorni odbor
stranke.
III. ORGANIZACIJA IN ORGANI STRANKE
8. člen
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.
9. člen
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.
KONGRES STRANKE
10. člen

Kongres stranke je najvišji organ stranke in ga sestavljajo vse članice in člani stranke. Kongres
stranke se sestane najmanj enkrat letno, volilni kongres stranke pa najmanj enkrat na štiri leta.
Kongres stranke je redni in lahko poteka na določeni lokaciji, kjer so člani fizično navzoči ali se
izvede korespondenčno, kjer člani sodelujejo preko sredstev elektronskega komuniciranja ali na
drug primeren način. O načinu izvedbe kongresa stranke odloči sklicatelj.
Sklep o sklicu kongresa stranke sprejme jedro 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 jedro stranke skliče izredni kongres stranke, za katerega veljajo enaka
pravila sklica kot za redni kongres stranke. 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 jedro
stranke, da mora sklicati izredni kongres stranke. V kolikor izredni kongres stranke ni sklican v
60 dneh od poziva, ga lahko skliče nadzorni odbor sam. Sklicatelj kongresa stranke mora najmanj
15 dni pred dnevom kongresa stranke poslati članstvu stranke gradivo za posamezne točke
dnevnega reda kongresa stranke.
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.
10. a člen
Sklepčnost korespondenčnega kongresa se ugotavlja za vsako glasovanje posebej glede na število
prejetih glasov.
Delo korespondenčnega kongresa stranke vodi predsedstvo treh članic oziroma članov, ki jih
predlaga sklicatelj in potrdi nadzorni odbor.
11. člen

Pristojnosti kongresa stranke:
•
•
•
•
•
•

sprejema poslovnik o svojem delu,
sprejema program in statut ter njune spremembe,
obravnava poročilo o delu stranke med sejami kongresa stranke,
seznani se s finančnim in materialnim poslovanjem stranke,
oblikuje temelje političnega delovanja stranke,
voli članice in člane jedra stranke, članice in člane ter predsednika nadzornega odbora
stranke, predsednika, podpredsednika, blagajnika in sekretarja stranke.
12. člen

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.
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 pa posreduje članicam in 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.
JEDRO STRANKE
13. člen
Jedro stranke je izvršilni organ stranke in 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 strank,
odloča o kandidatkah in kandidatih 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,
sklicuje kongres stranke.

Predsednica ali predsednik je dolžan sklicati sejo jedra stranke na predlog najmanj 3 članic
oziroma članov jedra stranke.
14. člen
Jedro stranke šteje 5-9 članic oziroma članov, k tem se po položaju v jedro stranke pridružijo:

•
•
•

predsednica ali predsednik stranke,
blagajničarka ali blagajnik,
sekretarka ali sekretar.

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.
Izmed članov jedra stranke se na predlog predsednice ali predsednika izbere podpredsednica ali
podpredsednik stranke.
Seja jedra stranke je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članic in članov. Jedro stranke
sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Če je število glasov enakomerno porazdeljeno
odloča glas predsednice ali predsednika.

NADZORNI ODBOR
15. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz predsednice ali predsednika in dveh članic ali članov, ki so voljeni
na kongresu stranke. Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s funkcijo v drugem organu
stranke.
Pristojnosti nadzornega odbora so:
• spremlja in nadzoruje delo znotraj stranke,
• nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke,
• tolmači statut in preverja skladnost ravnanj in odločitev s statutom stranke,
• odloča o koliziji med odločitvami različnih organov stranke na vseh ravneh organiziranosti,
razen
o odločitvah konvencije,
• odloča o pritožbah na sprejete ukrepe in odločitve, ki jih sprejemajo drugi organi stranke,
• odloča o pobudah članic in članov stranke za sklic kongresa stranke,
• opravlja druge naloge in obveznosti, ki izhajajo iz tega statuta.
Nadzorni odbor sklicuje predsednica ali predsednik nadzornega odbora. Sklicati ga je dolžna
oziroma dolžan na zahtevo predsednice ali predsednika stranke, sekretarke ali sekretarja stranke,
jedra stranke, dveh članic ali članov nadzornega odbora v največ tridesetih dneh po prejeti
zahtevi.
PREDSEDNICA ALI PREDSEDNIK
16. člen
Predsednica ali predsednik:
• predstavlja stranko in jo vodi, o čemer redno poroča jedru stranke,

• zastopa stranko v pravnem prometu in je odgovorna oziroma odgovoren za materialno in
finančno
poslovanje stranke,
• sklicuje in vodi jedro stranke,
• skrbi za spremljanje uresničevanja programa 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.
Predsednica oziroma predsednik lahko svoja pooblastila za čas svoje odsotnosti prenese na
podpredsednico ali podpredsednika ali druge člane jedra stranke. Če tega iz objektivnih razlogov
ni
zmožen storiti, lahko to stori v njegovem imenu jedro stranke.
PODPREDSEDNICA ALI PODPREDSEDNIK
17. člen
Podpredsednica oziroma podpredsednik je izvoljen izmed članov jedra stranke in pomaga
predsednici oziroma predsedniku pri vodenju stranke in po potrebi nadomešča.
SEKRETARKA ALI SEKRETAR
18. člen
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,
sklicuje sestanke jedra
daje pobude jedru stranke,
usklajuje in nadzira delovanje teritorialnih organov stranke,
evidentira nove članice in člane in 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.
BLAGAJNIČARKA ALI BLAGAJNIK
19. člen

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
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.
IV. TERITORIALNA ORGANIZIRANOST STRANKE
20. člen
Na lokalnem nivoju ima stranka teritorialne organizacijske enote – lokalne celice. Te se delijo na
regionalne celice, ki geografsko odražajo volilne enote ter občinske celice, ki geografsko odražajo
občine. Druge oblike lokalne organiziranosti, organiziranost lokalnih celic in njihovo delovanje
ureja jedro stranke s pravilnikom.
KONGRES LOKALNE 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 lahko skliče jedro stranke na lastno pobudo, pobudo kongresa stranke ali
na pisno zahtevo najmanj 30% članic ali članov stranke s stalnim prebivališčem na območju
lokalne celice.
Za izvedbo in potek lokalnega kongresa veljajo smiselno enaka pravila kot za kongres stranke.
LOKALNO JEDRO
22. člen
Lokalno jedro sestavljajo predsednica ali predsednik, 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 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.
V. DRUGA DELOVNA TELESA IN OBLIKE ORGANIZIRANOSTI STRANKE
23. člen
Strokovne celice so stalna ali občasna posvetovalna delovna telesa, ki spremljajo izvajanje
programa stranke, pripravljajo strokovne rešitve za delo jedra 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 parlamentu. Jedro
stranke stranke lahko podrobneje določi organizacijo strokovnih celic s pravilnikom.
VI. JAVNE FUNKCIJE ČLANOV STRANKE
24. člen
Ministrica ali minister, poslanka ali poslanec, svetnica ali svetnik in katera koli druga
funkcionarka
ali funkcionar, ki je član stranke, se s posebnim dogovorom zaveže k transparentnemu,
nekoruptivnemu in častnemu ravnanju v dobrobit vseh državljanov. Javne funkcionarke in
funkcionarji so zavezani sodelovati z jedrom stranke in so pri svojem delu dolžni upoštevati
programska izhodišča, statut stranke, temeljna piratska načela, moralno-etične vrednote stranke
ter
sklepe kongresa stranke ali jedra stranke.

VII. VOLITVE IN MANDATI VOLITVE IN IMENOVANJA FUNKCIONARJEV IN
KOLEGIJSKIH ORGANOV STRANKE
25. člen
Volitve opravijo pristojni organi z javnim glasovanjem v živo ali korespondenčnim glasovanjem,
če zakon ali drug predpis ne določa drugače. Imenovanja so javna.
Organ, ki vodi postopek evidentiranja kandidatov za posamezne voljene funkcije, mora postopek
evidentiranja voditi tako, da je v njem omogočeno opredeljevanje vsake članice ali člana stranke,
ki ima pravico voliti posamezen organ stranke. Volitve izvede volilna komisija, ki jo pristojni
organ imenuje izmed svojih članic in članov in mora imeti predsednico ali predsednika ter
najmanj dve članici oziroma člana, izmed katerih nihče ne sme biti kandidatka ali kandidat na
volitvah. Volilna komisija mora navzočim volivkam in volivcem na ustrezen način pojasniti
pravila in postopek volitev.
V primeru korespondenčnega kongresa izvedbo glasovanja za imenovanje volilne komisije vodi
nadzorni odbor.

Kandidate za funkcionarje in člane kolegijskih organov lahko predlaga tudi vsaka članica ali član
stranke, potrjuje jih volilna komisija. Kandidatka ali kandidat mora s kandidaturo soglašati. Na
kandidatno listo so kandidatke in kandidati razporejeni po času prijave. Glasovanje poteka z
dvigom rok z glasovnicami. Za nosilko ali nosilca funkcije je izvoljena kandidatka ali kandidat, ki
je dobila oziroma dobil večino veljavnih glasov, če ni v tem statutu drugače določeno.
Zbiranje glasovanje za posamično glasovanje na korespondenčnem kongresu mora trajati vsaj 48
ur. Ta rok lahko nadzorni odbor na predlog sklicatelja skrajša na 24 ur v primeru objektivne
časovne stiske. Točno obdobje glasovanja mora biti opredeljeno v dnevnem redu.
Glasovanja o različnih točkah lahko potekajo vzporedno, razen kadar odločitve vplivajo druga na
drugo. V tem primeru se glasuje zaporedno.
Mandat članic in članov voljenih organov in funkcionarjev v stranki traja štiri leta, z možnostjo
ponovne izvolitve.
Če nobena kandidatka oziroma kandidat ni dobil večine glasov, se glasovanje ponavlja, dokler
funkcionarji stranke niso izvoljeni.
Natančnejše postopke in merila za evidentiranje, oblikovanje kandidatnih list, volitve, ponovne in
nadomestne volitve, imenovanja individualnih organov ter razrešitev članic in članov kolegijskih
organov ter nosilk in nosilcev drugih funkcij natančno določi pravilnik, ki ga sprejme jedro
stranke. Ta pravilnik tudi določa način ugovora na potek volitev in določa ravnanje v primeru
ugotovitve nepravilnosti.
Za volitve funkcionarjev in kolegijskih organov na lokalni ravni veljajo smiselno enaka pravila.
KANDIDIRANJE ZA JAVNE FUNKCIJE
26. člen
Kandidatka oziroma kandidat je lahko vsaka polnoletna državljanka oziroma polnoleten državljan
Republike Slovenije, ki ima pasivno in aktivno volilno pravico v skladu z zakonom. Možne
kandidate predlagajo vsi člani stranke, potrjuje pa jih jedro stranke.
Na predlogu seznama kandidatov stranke mora biti zagotovljena enakopravna zastopanost obeh
spolov v razmerju, ki ga določa zakon.
Vsaka kandidatka ali kandidat za javne funkcije mora pred uvrstitvijo na listo kandidatov
podpisati:
• soglasje, da sprejema kandidaturo kot kandidat stranke,
• etični kodeks.
Kandidatko oziroma kandidata za predsednika države ter županske volitve in kandidatke ter
kandidate za volitve v državni zbor, za volitve v Evropski parlament, za volitve v državni svet, za
volitve v občinske, mestne in druge lokalne svete določi članstvo stranke na kongresu stranke na
utemeljen predlog jedra stranke, ki kandidatke in kandidate izbere izmed vseh s strani članstva
predlaganih kandidatov. Določanje kandidatur oziroma list kandidatov ter predhodne postopke
podrobneje urejajo volilna pravila, ki jih sprejme jedro stranke.

VIII. PRENEHANJE FUNKCIJ
27. člen
Organ stranke, njegova posamezna članica ali član ter nosilke in nosilci posameznih funkcij v
stranki imajo pravico odstopiti. O odstopu razpravlja organ, ki jih je izvolil.
Kadar pristojni organ ugotovi, da posameznica ali posameznik ne more opravljati funkcije zaradi
osebnih razlogov, sprejme sklep o prenehanju funkcije.
28. člen
Organi stranke lahko posamezne nosilke in nosilce funkcij, članice in 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 nosilke ali nosilca funkcije imenuje jedro stranke za čas do izvolitve novo
nosilko ali nosilca, vršilko ali vršilca dolžnosti funkcije za dobo največ šest mesecev.
29. člen
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.
IX. JAVNOST DELOVANJA STRANKE
30. člen
Stranka deluje javno in s poudarkom na delovanju s pomočjo interneta in sodobnih tehnologij.
Organi stranke lahko le izjemoma zaprejo sejo za javnost, o čemer odloči organ stranke z večino,
pri čemer se v zapisnik navede predlagatelj in razlog zaprtja seje za javnost.
X. FINANCIRANJE
31. člen
Stranka pridobiva sredstva za svoje delovanje s članarino in iz drugih, z zakonom določenih virov.
V imenu stranke s premoženjem stranke upravlja jedro stranke po načelu dobrega gospodarja.
XI. PRENEHANJE, SPOJITEV, PRIPOJITEV IN RAZDRUŽITEV STRANKE
32. člen
O prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke odloča kongres stranke z večino glasov
udeležencev. Za veljavno odločanje se mora kongresa stranke udeležiti vsaj 20 % članic in članov

stranke. Predlog za prenehanje, spojitev, pripojitev ali razdružitev stranke lahko kongresu stranke
predloži vsaj 10 % članic in članov stranke. Predlog mora biti najmanj 1 mesec v razpravi med
članstvom stranke.
33. člen
Predlog o prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke mora vsebovati tudi predlog
ureditve premoženjsko-pravnih razmerij stranke v primeru prenehanja, spojitve, pripojitve ali
razdružitve stranke. Če odločitev o ureditvi premoženjsko-pravnih razmerij na kongresu stranke
ni sprejeta, ureja premoženjskopravna razmerja jedro stranke.
XII. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
34. člen
Do formalne vzpostavitve pokrajin na nivoju države se za potrebe teritorialne organizacije stranke
za pokrajino šteje ozemlje posameznega volilnega okraja v skladu s predpisi o volitvah.
35. člen
Statut stranke ter njegove spremembe in dopolnitve sprejema kongres stranke na enak način, kot
je
sprejet ta statut. Formalnopravne uskladitve statuta na zahtevo registrskega organa lahko sprejme
jedro stranke in jih potrdi prvi naslednji kongres stranke.
36. člen
Prvo sejo jedra stranke skliče predsednica oziroma predsednik stranke, in sicer najkasneje deset
dni
po izvolitvi.
37. člen
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.
38. člen
Statut začne veljati naslednji dan po sprejemu na kongresu stranke.

