
 
STATUT STRANKE 

»ZA DELOVNA MESTA« 
 
 
I. TEMELJNE DOLOČBE  
 

1. člen 
 
Stranka »Za delovna mesta« (v nadaljnjem besedilu stranka) je politična stranka, ki si  prizadeva za 
gospodarski razvoj Slovenije ter  za ohranitev obstoječih in odpiranje novih delovnih mest s ciljem 
dostojnega življenja vseh državljanov in državljank Republike Slovenije. 
 

2.člen 
 

Stranka deluje na območju Republike Slovenije v skladu s cilji, ki so opredeljeni v programu stranke. 

Stranka sodeluje in se povezuje s sorodnimi političnimi strankami v Evropi in po svetu. 

3. člen 
 

Ime stranke je : " Stranka za delovna mesta".  
 
Skrajšano ime stranke je:  "Za delovna mesta". 
 
Kratica imena stranke je: ZDM. 

Stranka ima svoj znak in žig.  

Znak stranke je logotip ZDM, ki je kratica imena stranke . Črke logotipa so pisane s fontom 
InsigniaSlov. Črke kratice imena stranke »Z« in »M« so  zelene barve, črka »D« pa je modre barve 
s polnilom rumene barve. Pod kratico je rumena črta enake dolžine ter polni izpis »Za Delovna 
Mesta«.  
 

Žig stranke je okrogle oblike s premerom 3 cm. Sredi žiga je kratica ZDM. Na zgornjem robu je 
napis »Stranka za delovna mesta«, na spodnjem robu pa je navedena organizacijska enota. Vsak 
žig ima tudi svojo številko, ki označuje uporabnika. 

4. člen 
 

Stranka je politična organizacija in pravna oseba. 
 
Sedež stranke je v Celju. 
 

 
5. člen 

 
Stranko zastopa in  predstavlja predsednica ali predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednica 
ali podpredsednik. 
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6. člen 
 
Stranka je organizirana po teritorialnem in interesnem načelu.  
 
Teritorialne organizacijske enote stranke so lokalni odbori stranke, ustanovljeni in organizirani na 
območjih posamezne lokalne skupnosti.  
 

7. člen 
 
Stranka se lahko za uresničevanje svojih programskih usmeritev in političnih ciljev povezuje s 
političnimi, interesnimi in drugimi skupinami, organizacijami, združenji in gibanji.  

O koalicijskih povezavah na občinskem nivoju odloča občinski odbor, ki mora odločitvi obvesti 
predsedstvo stranke.  

8.člen 

V tem statutu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki 
(član, predsednik, glavni tajnik …), so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 
II. ČLANSTVO  

9. člen 

Član stranke  postane vsak, ki v skladu s pogoji, določenimi v zakonu, podpiše pristopno izjavo, s 
katero sprejema statut in program stranke. Za predajo pristopne izjave šteje osebna izročitev oz. 
posredovanje pristopne izjave članom predsedstva stranke ali  predsedniku oz. tajniku občinskega 
odbora stranke.  

Pristopna izjava je enotna. Obliko pristopne izjave določi predsedstvo stranke.  

Član stranke se vpiše v register članov, ki ga vodi  glavni tajnik stranke. Dvojnik registra članov 
vodijo tudi predsedniki občinskih odborov, za člane njihovih odborov.  

Član stranke je član občinskega odbora v občini, kjer ima stalno prebivališče.  

Tuja državljanka ali državljan lahko postane častni član stranke. 
 

10. člen 
 

Član stranke ima pravico: 
 
- da deluje v stranki in njenih organih; 
- da oblikuje in uresničuje program in politiko stranke; 
- da voli in je voljen v organe stranke;  
- da kandidira na strankinih listah za volitve v predstavniške organe;  
- da je  obveščen o delovanju stranke in  dejavnosti njenih organov ter dejavnosti   
   strankinih predstavnikov in poslancev; 
- da daje pobude in predloge organom stranke, predstavnikom na lokalnem nivoju ter    
   poslancem na državnem nivoju;  
- da odstopi z voljene ali imenovane funkcije; 
- da zahteva razrešitev s funkcije; 
- da izstopi iz stranke. 
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Član stranke ima dolžnost: 
 
- da se ravna po programu in statutu stranke in ju aktivno uresničuje; 
- da aktivno deluje v organih, v katere je bil izvoljen; 
- da spoštuje in uresničuje sklepe organov stranke; 
- da s svojim ravnanjem uveljavlja temeljne strankine vrednote in s tem krepi njen  
   ugled; 
- da izvaja naloge, ki jih je osebno  prevzel; 
- da plačuje članarino. 

 
11. člen 

 
Članstvo v stranki preneha: 
  

- z izstopom  
- z  izbrisom 
- izključitvijo  
- smrtjo  člana. 

Član, ki želi izstopiti iz stranke podpiše izstopno izjavo in jo izroči članom predsedstva stranke ali  
predsedniku oz. tajniku občinskega odbora stranke 
 
Člana stranke, ki več kot eno leto ni plačeval članarine in te članske obveze ne izvrši tudi v roku 6 
(šest) mesecev po pozivu organa teritorialne organizacije stranke, le-ta z ugotovitvenim sklepom 
izbriše iz članstva. 

Člana stranke se izključi iz stranke, če huje krši statut in deluje v nasprotju s programom in sprejeto 
politiko stranke. Pobudo za uvedbo postopka za ugotavljanje odgovornosti iz prejšnjega stavka 
lahko pisno poda vsak član stranke in njeni organi. Postopek za ugotavljanje odgovornosti se vodi 
na podlagi pravilnika, ki ga sprejme predsedstvo stranke. O pritožbah odloča predsedstvo stranke. 

Izključeni član se lahko ponovno včlani v stranko le s soglasjem organa, ki je izdal sklep o 
prenehanju. 

Na podlagi dejstev iz prvega odstavka tega člena se izda sklep o prenehanju članstva, ki ga izda 
pristojni organ in se člana izbriše iz registra članov.  

 
 
III. ORGANIZIRANOST IN OBLIKE DELOVANJA STRANKE  
 

12. člen 
 

Člani stranke  se organizirajo in delujejo po teritorialnem in interesnem načelu. 
 
Teritorialna organizacija stranke je tista oblika organiziranosti, kjer člani uresničujejo vse pravice in 
obveznosti. Stranka organizirano deluje na državni ravni in na lokalni ravni.  
 
Na območju občin lahko delujejo občinski  ali mestni odbori, na območju regij pa regijski odbori.   
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Ime občinskih (mestnih)  odborov je sestavljeno iz besede Stranka za delovna mesta - občinski 
(mestni) odbor« in imena občine, kjer je njihov sedež. Ime regijskih odborov je sestavljeno iz besed 
»Stranka za delovna mesta - regijski odbor «  in imena regije,  kjer je njihov sedež. 
 
Znak občinskih (mestnih) in regijskih odborov je enak kot znak Stranke za delovna mesta, dodane 
pa so mu besede »občinski(mestni) /regijski odbor« in ime občine oziroma regije. 

Po interesnem načelu člani oblikujejo interesna združenja -  sekcije.  

Organi stranke  
13. člen 

 
Po teritorialnem načelu se organi stranke  delijo na organe na državni ravni in organe na lokalni 
ravni.  

 
a)  Organi stranke na državni ravni so: 

 
• kongres,  
• predsedstvo, 
• nadzorni odbor 
• častno razsodišče 
• predsednik stranke, 
• podpredsednik stranke 
• glavni tajnik. 

 
b) Organi stranke na na lokalni ravni: 
 

• občinski odbor  
• mestni odbor 
• regijski odbor 

 
 
 
 
 
 
IV. ORGANIZIRANOST STRANKE  NA DRŽAVNI RAVNI 
 
Kongres stranke  

14. člen 
 

Kongres je najvišji organ stranke.  
 
Naloge kongresa so: 
 
- sprejema program in statut, ter njune spremembe in dopolnitve, 
- obravnava in ocenjuje delo stranke in njenih organov za obdobje med kongresoma 
- obravnava finančno poročilo in poročilo o delu stranke med dvema kongresoma, 
- oblikuje temelje političnega delovanja stranke, 
- voli in razrešuje:  člane predsedstva stranke,  predsednika stranke,                             
   podpredsednika  stranke, glavnega tajnika stranke,člane nadzornega odbora, člane  
   častnega razsodišča stranke  
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- odloča o prenehanju, spojitvi, pripojitvi  ali razdružitvi stranke 
- opravlja druge naloge določene s statutom stranke 
 

15. člen 
 

Kongres se sestane najmanj vsako četrto leto. Izven roka iz prejšnjega odstavka se kongres 
sestane na zahtevo predsedstva ter na podlagi pisnega sklepa najmanj ene tretjine občinskih ali 
regijskih odborov ali na zahtevo ene tretjine članstva. 
 
Sklep o sklicu kongresa sprejme predsedstvo stranke in ga s predlogom dnevnega reda in 
gradivom za posamezne točke dnevnega reda pošlje v organizacijsko mrežo stranke najmanj  15  
dni pred dnevom kongresa. 

 
16. člen 

 
Kongres sestavljajo: 
 
- delegati občinskih ( mestnih)  in regijskih odborov stranke, ki tvorijo najmanj 3/4 vseh  delegatov 
kongresa. Predsedstvo stranke določi razrez števila teh  delegatov po načelu enakega števila  
delegatov na enako število članov stranke, 
-  člani predsedstva stranke,  
-  poslanci  ter  svetniki stranke 
- po en delegat iz vsakega interesnega združenja. 
 
                                                                   17.člen 
 
Kongres je sklepčen, če mu prisostvuje večina vseh delegatov. 
 
Delo kongresa vodi predsedstvo treh  (3) članov, ki ga na predlog predsedstva stranke izvolijo 
delegati izmed sebe na začetku dela kongresa. Predsedstvo vodi kongres skladno s poslovnikom, 
ki ga pripravi predsedstvo stranke in ga posreduje v sprejem kongresu pod prvo točko dnevnega 
reda. 

Kongres sprejema svoje odločitve, če ni v tem statutu drugače določeno, z večino glasov 
prisotnih delegatov. Pri odločanju o pomembnejših vprašanjih kongres lahko sklene, da se 
odločitev sprejme z dvotretjinsko večino  prisotnih delegatov. 

18. člen 

Vsaka štiri leta se opravijo volitve organov stranke. Volitve organov stranke se izvedejo praviloma s 
tajnim glasovanjem, kongres pa lahko na predlog enega delegata z javnim glasovanjem sprejme 
sklep, da se volitve opravijo z javnim glasovanjem. Ostale odločitve na kongresu se sprejemajo z 
javnim glasovanjem. Volitve vodi volilna komisija, ki jo na predlog predsedstva kongresa izvolijo 
delegati izmed sebe. Volilna komisija ima predsednika in dva (2) člana. 

Kandidate za  člane organov in individualne organe stranke, ki jih voli kongres lahko evidentirajo 
vse organizacije in organi stranke.O evidentiranih kandidatih za individualne organe stranke 
razpravljajo organizacije in organi stranke. 
 
Na podlagi evidentiranih kandidatov predsedstvo potrdi kandidatno listo za  člane organov stranke. 
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Kandidatna lista ima najmanj toliko kandidatov, kolikor se jih voli. Kandidatno listo je možno razširiti 
tudi na kongresu s pisno podporo najmanj 1/3 navzočih delegatov kongresa ob pisnem soglasju  
kandidatov. 
 
PREDSEDSTVO  

19. člen 
 

Predsedstvo je najvišjii organ stranke  med kongresoma. 

Predsedstvo  ima pet članov in ga sestavlajo: 
 
-  predsednik stranke, 
-  podpredsednik stranke, 
-  glavni tajnik, 
-  dva člana . 
 
Člane predsedstva stranke izvoli kongres stranke. 
 

20. člen 
 

Naloge predsedstva so naslednje:  
 
- skrbi za uresničevanje sklepov in stališč kongresa, 
- določa temeljne politične smernice stranke med dvema kongresoma, 
- sprejema letni program dela stranke in v nadzorni vlogi obravnava poročila o  
  njegovem izvajanju, 
- sklicuje kongres, 
- sprejema pravila za postopek kandidiranja za volitve v Državni zbor, Državni svet,  
  za predsednika države in za volitve v lokalne skupnosti, 
- odloča o sklepanju koalicijskih pogodb na državnem nivoju 
- usklajuje kadrovsko politiko, 
- medsebojno usklajuje delo poslanske skupine, članov vlade, individualnih organov  stranke, 
volilnega štaba ter drugih organov in oblik delovanja stranke na republiški in  
 lokalni ravni, 
- sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke, 
- v primeru odstopa funkcionarja, ki ga je izvolil kongres, do naslednjega kongresa  
  imenuje drugega in mu podelil mandat, 
- imenuje volilni štab in potrdi kandidacijske liste, 
- imenuje strokovne svete in druga stalna in občasna delovna telesa, 
- imenuje člana predsedstva stranke, zadolženega za mednarodne odnose in poslovanje stranke, 
- imenuje delegate stranke za kongrese in druge oblike srečanj mednarodnih organizacij, katerih 
polnopravna članica je stranka, 
- odloča o pritožbah na drugi stopnji zoper odločitve častnega razsodišča, 
- nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke, 
- razlaga statut in ocenjuje statutarnost ravnanj in odločitev, 
- odloča o pritožbah na sprejete ukrepe in odločitve, ki jih sprejemajo občinske organizacije stranke, 
- določa višino in način plačevanja članarine. 
- opravlja druge zadeve, določene s tem statutom ali s sklepom kongresa. 

21. člen 
 
Seje predsedstva stranke sklicuje predsednik  stranke po potrebi, vendar najmanj enkrat na tri 
mesece.  Sejo predsedstva stranke mora predsednik sklicati tudi na zahtevo  najmanj treh članov 
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predsedstva ali 1/3 občinskih ali regijskih odborov. 
 
Seja predsedstva stranke je sklepčna, če ji skupaj s predsednikom  stranke oziroma njegovim 
namestnikom prisostvuje večina članov. 
 
Sklepi predsedstva stranke se sprejemajo z večino glasov navzočih članov, če ni s tem statutom 
drugače določeno. 

Nadzorni odbor 

22. člen 
 
Nadzorni odbor stranke ima predsednika in dva ( 2) člana, ki jih izvoli kongres. Članstvo v 
nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v kateremkoli drugem organu stranke razen v 
kongresu. 
 

23. člen 

Nadzorni odbor stranke nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke na državni in lokalni 
ravni, delovanje organov  stranke, funkcionarjev stranke ter zaposlenih. Nadzorni odbor deluje na 
lastno pobudo ali na zahtevo članov ali organov stranke. 

Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora ali njegov namestnik, ki 
ga s sklepom izvolijo člani nadzornega odbora izmed sebe.  

Osnova za spremljanje in nadzor finančnega poslovanja je finančni načrt za poslovno leto. Pristojne  
osebe so dolžne predložiti nadzornemu odboru na vpogled vse zahtevane listine. 
 
V primeru ko nadzorni odbor ugotovi kršitve veljavnih predpisov, Statuta, Pravilnika o finančno-
računovodskem poslovanju, finančnega načrta, neizvrševanje sprejetih sklepov ter druge 
nepravilnosti ali nedoslednosti je dolžan predsedstvu stranke predlagati odpravo teh nepravilnosti. 
 
O svojih ugotovitvah nadzorni odbor redno poroča predsedstvu stranke ter kongresu. 

Častno razsodišče 

24. člen 

Častno razsodišče ugotavlja hujše kršitve tega statuta in drugih splošnih aktov stranke, 
neupoštevanje odločitev organov stranke, kakor tudi vsako drugo ravnanje, ki huje prizadene 
interese ali ugled stranke.  

Častno razsodišče lahko članu glede na naravo kršitve, stopnjo odgovornosti kršitelja in druge 
okoliščine izreče enega od naslednjih ukrepov: 

. opomin, 

. javni opomin, 

. izključitev. 

25. člen 

Častno razsodišče stranke odloča na svojo lastno pobudo ali na zahtevo članov in organov stranke.  
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Zoper sklepe častnega razsodišča je dovoljena pritožba na  predsedstvo stranke.  Pritožba zadrži 
izvršitev sklepa, odločitev predsedstva pa je dokončna.  

26. člen 

Častno razsodišče stranke ima predsednika in dva (2) člana. Častno razsodišče odloča v senatu 
treh članov, to je, predsednika in še dveh članov. 

Članstvo v častnem razsodiču ni združljivo s članstvom v drugem organu stranke na državni ravni, 
razen v kongresu.  

Seje častnega razsodišča sklicuje in vodi predsednik častnega razsodišča ali njegov namestnik, ki 
ga s sklepom izvolijo člani častnega razsodišča izmed sebe.  

Častno razsodišče deluje in odloča v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme predsedstvo stranke.  

Predsednik stranke 
 

27. člen 
Predsednik stranke: 
 
- vodi stranko in jo predstavlja v javnosti 
-  zastopa stranko v pravnem prometu in je odgovoren za materialno in finančno poslovanje stranke 
na državni ravni; 
- sklicuje in vodi seje predsedstva stranke, 
- na podlagi sklepa predsedstva skliče kongres, 
- sklicuje in vodi stalne in občasne oblike dela v stranki, 
- sprejema odločitve med dvema sejama predsedstva, 
- opravlja druge naloge v skladu s tem statutom ali na podlagi odločitve predsedstva stranke. 
 
Za politično koordinacijo in realizacijo strategije stranke ima lahko predsednik posebna 
posvetovalna telesa, ki jih na njegov predlog imenuje predsedstvo stranke. 
 
Podpredsednik stranke  
 

28. člen 
 

V primeru odsotnosti predsednika stranke ga z vsemi pravicami in dolžnostmi nadomešča  
podpredsednik stranke.  
 
Podpredsednik stranke na podlagi sklepa predsedstva odgovarja za posamezna področja delovanja 
stranke in vodi stalne in občasne oblike dela v stranki.  
 
Glavni tajnik stranke  
 

29. člen 
 
Glavnega tajnika  izvoli kongres stranke.  

Po izvolitvi glavnega tajnika, predsedstvo stranke odloči ali glavni tajnik opravlja funkcijo poklicno ali 
nepoklicno Če opravlja funkcijo poklicno, sklene s stranko pogodbo o zaposlitvi za čas izvolitve. 
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Kadar opravlja funkcijo nepoklicno, se z njim sklene pogodba, ki določa medsebojne pravice in 
obveznosti. 

                                                                30. člen 
 
Glavni tajnik stranke ima naslednje naloge: 
 
-  skrbi za pripravo gradiva za seje organov stranke; 
- skrbi za usklajeno delovanje občinskih organizacij stranke, 
- daje pobude predsedstvu, 
- usklajuje delovanje teritorialnih organov stranke, 
- vodi kadrovske postopke, ki izhajajo iz sklepov predsedstva in kongresa stranke, 
- pripravi sistemizacijo delovnih mest, sklepa delovna razmerja s funkcionarji in delavci stranke in 
odloča o vseh vprašanjih s področja delovnih razmerij,  
- vodi in je odgovoren za učinkovito izvajanje profesionalnih opravil v stranki, 
- imenuje članice ali člane kolegija  glavnega tajnika, 
- opravlja druge zadolžitve, ki ji mu jih naloži predsedstvo stranke.. 
- opravlja druge naloge v skladu s tem statutom ali na podlagi zadolžitev  organov stranke. 
 
V. ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI 

Občinski / mestni odbor 

31. člen 
 
Občinska organizacija stranke je osnovna oblika organiziranja stranke. Občinsko organizacijo 
stranke tvorijo vsi člani stranke s stalnim bivališčem v občini.  
 

Na območju občine vodi delovanje stranke občinski oz. mestni odbor, ki je temeljna 
organizacijska oblika stranke. Ustanovi se s sklepom o ustanovitvi, ki ga sprejme zbor članstva v 
občini. 
 

Občinski odbor na območju mestnih občin ima status mestnega odbora stranke.  

Občinski odbor šteje 5 članov.  

Občinski odbor deluje na svojem območju samostojno v okviru programa in politike stranke. 
 

32. člen 
 
Volitve v občinski odbor se izvedejo na zboru vsega članstva v občini (občni zbor), če je na zboru 
navzočih najmanj 15 % članov-ic. 
 
Zbor vsega članstva skliče občinski odbor najmanj enkrat letno, volilni občni zbor pa na štiri leta. 
Občinski odbor je dolžan sklicati občni zbor tudi na pisno zahtevo najmanj 30% članstva ali na 
zahtevo predsedstva stranke. Če občinski odbor ne skliče občnega zbora v roku, ki ga določi 
predsedstvo stranke, ga ta lahko skliče tudi samo. 
 
Vabilo za zbor članstva (občni zbor) s predlogom dnevnega reda in gradivom je treba članom 
poslati najmanj  8 ( osem ) dni pred sklicem. 
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Pol ure po začetku je občinski zbor sklepčen tudi v primeru, če ni navzočih 15 % članstva. 
 
Volitve v občinski odbor so tajne, javne pa le v primeru, če se taka zahteva oz. predlog  podpre z 
večino opredeljenih glasov udeležencev zbora . 
 
Volitve izvede volilna komisija, ki ima predsednika in dva člana, ki jih izvolijo prisotni člani izmed 
sebe. Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati na volitvah  v občinski odbor stranke. 
 
Mandat članov občinskega odbora  traja štiri leta. 

33. člen 
 
Na kandidatni listi mora biti najmanj toliko kandidatov, kot se jih voli. 
 
Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili večino opredeljenih glasov udeležencev zbora . 
 

34. člen 
 
Člani  občinskega odbora stranke na svoji prvi seji z večino glasov vseh članov izvolijo izmed sebe 
predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika občinskega odbora. 

35.člen 
 
Pristojnosti občinskega odbora stranke so zlasti: 
 

- sprejema in izvaja program delovanja občinskega odbora, ki upošteva politična, gospodarska 
in druga vprašanja v občini, ki morajo biti skladna s programskimi načeli stranke in so 
usklajena  s program stranke v regiji in v stranki kot celoti, 

- obravnava občinske probleme in tiste, ki so s temi povezani, 
- skrbi za normalen potek dela stranke na svojem območju, 
- sodeluje pri določanju kandidatov na državnih  volitvah ter v volilni kampanji, 
- določa kandidate in kandidatne liste za lokalne volitve 
- imenuje stalna ali občasna delovna telesa za proučevanje posameznih vprašanj iz 

pristojnosti občinskega odbora, 
- pobira članarino, 
- vodi kandidacijski postopek za župana, občinske svetnike in člane svetov krajevnih skupnosti 

in mestnih četrti 
- opravlja druge zadeve po navodilih pristojnih organov stranke. 

 
36.člen 

 
Seje občinskega odbora sklicuje predsednik občinskega odbora praviloma 1- krat mesečno. Sklic 
seje lahko zahtevajo tudi vsaj trije člani občinskega odbora. 
 
Če seja ni sklicana najmanj 3 - krat letno, je sejo občinskega odbora dolžan sklicati predsednik 
regijskega odbora. 
 
Če se občinski odbor ne sestane tudi po sklicu predsednika regijskega odbora, je predsedstvo 
dolžno sklicati zbor članov in predlagati razpustitev občinskega odbora ter izvolitev novega. 

37. člen 
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Občinski odbor sprejema sklepe iz svoje pristojnosti z večino glasov navzočih članov odbora, pri 
čemer je sklepčnost podana, če je navzočih več kot polovica članov odbora. 
 
Za izvrševanje sklepov odbora skrbi in je odgovoren predsednik odbora, ki predstavlja in zastopa 
odbor stranke v stranki in navzven. 
 
                                                               38. člen 

Regijski odbor 

Regijski odbor je organ stranke na regijski ravni in se ustanovi  zaradi usklajevanja  in 
povezovanja delovanja občinskih odborov  v okviru regije oz. na področju volilne enote.  

Predsedstvo stranke v soglasju z občinskimi odbori določa regije in občinske (mestne) organizacije, 
ki spadajo v posamezno regijo in sprejme sklep o ustanovitvi regijskega odbora stranke.  Materialna 
sredstva za delovanje regijske organizacije zagotavljajo občinske in republiška organizacija stranke.  

Na svojem območju deluje regijski odbor samostojno v okviru programa in sprejete politike stranke. 
 
Regijske odbore sestavljajo predsedniki občinskih odborov, ki delujejo na področju iste volilne 
enote v skladu z zakonom, ki ureja volitve v Državni zbor Republike Slovenije. 
 
Tako delegirani člani izvolijo izmed sebe predsednika, namestnika predsednika in tajnika. 
 

39 člen 
 
Pristojnosti regijskega odbora odbora so zlasti: 
 

- sprejema in izvaja program delovanja regijskega odbora, ki mora biti usklajen s programom 
stranke kot celote, 

- obravnava druge politične in z njimi povezane probleme, 
- usklajuje dejavnosti občinskih odborov stranke v okviru regije ter posreduje sklepe in stališča 

organov stranke na državni ravni, 
- skrbi za reden potek dela stranke na svojem območju, 
- sodeluje pri predlaganju kandidatov na državnih in lokalni volitvah in v volilni kampanji, 
- imenuje stalna ali začasna delovna telesa regijskega odbora za proučevanje problemov na 

regijski ravni, 
- obravnava posamezna vprašanja iz pristojnosti odbora, 
- opravlja in obravnava druge zadeve po navodilih in usmeritvah pristojnih organov stranke. 

 
Regijski odbor ima lahko poklicnega tajnika ali kako drugo osebo, ki poklicno opravlja 
administrativno-tehnično ter strokovno delo za odbor. Ista oseba lahko opravlja dogovorjene naloge 
tudi za občinske odbore, ki so člani regijskega odbora. 
 
 
 

40. člen 
 
Za sklicevanje sej, sklepčnost, sprejemanje in izvrševanje sklepov regijskega odbora ter 
odgovornosti predsednika odbora se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za predsedstvo 
stranke. 
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VI.  INTERESNA ORGANIZIRANOST 

41. člen 

Člani se lahko na nacionalni ali lokalni ravni povezujejo v interesna združenja.  

Interesna združenja delujejo avtonomno v okviru statuta in programa stranke.  

Interesno združenje na nacionalni ali lokalni  ravni lahko ustanovi najmanj  50 članov stranke. 
Interesna združenja sprejmejo svoje programske usmeritve, ki ne smejo biti v nasprotju s temelji 
programa in statuta stranke. 

Interesna združenja morajo po svoji ustanovitvi v roku 30 dni predsedstvu stranke predložiti: 

• zapisnik o ustanovnem zboru, 
• programske usmeritve 
• najmanj  50 pristopnih izjav članov. 

Predsedstvo stranke v 14. dneh izda ugotovitveni sklep, da interesno združenje izpolnjuje pogoje iz 
tega člena. 

VII. ODLOČANJE  
42. člen 

 
Vsak član organa stranke lahko zahteva, da mora o vprašanju, ki je na dnevnem redu, pristojni 
organ odločati. Če  predsednik organa meni, da vprašanje še ni zrelo za odločitev, lahko vprašanje 
ne da na glasovanje.  Mora pa to storiti najkasneje na naslednji seji. 
 
Organi stranke veljavno odločajo,  če ni v tem statutu drugače določeno, če je na seji navzoča več 
kot polovica članic oziroma članov in je za sklep glasovalo več kot polovica navzočih članov.  

VIII. JAVNOST DELA STRANKE 

43. člen 

Delo stranke je javno.  

Organi stranke, razen Kongresa, lahko s sklepom omejijo javnost na seji.  

 

44. člen 

Organi stranke obveščajo javnost na javnih sejah, tiskovnih konferencah ali z uporabo različnih 
medijev.  

IX. VOLITVE IN MANDATI  
 
                                                               45.člen 
 
V voljene organe stranke volijo in so izvoljeni samo člani stranke.  
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Volitve so tajne in neposredne, razen če volilni organ z glasovanjem ne odloči drugače.  
 
Mandat  članov kolektivnih organov in individualnih organov v stranki traja štiri leta, z možnostjo 
ponovne izvolitve.  
 

46. člen 
 
Kandidatne liste za kolegijske organe stranke na vseh ravneh morajo zagotavljati v prvem mandatu 
po ustanovitvi stranke najmanj 20 % zastopanost enega spola,  v naslednjem mandatu 30 %  in 
nato 40 % zastopanost enega spola, razen če to onemogoča struktura članstva.  
 
Članice in člani organov, individualni organi stranke ter nosilke in nosilci drugih funkcij v stranki se 
volijo po opravljenem postopku evidentiranja in kandidiranja.  
 
Postopke in merila za predlaganje in volitve članov organov stranke ter nosilk in nosilcev drugih 
funkcij določa pravilnik, ki ga  sprejme predsedstvo. 
 

47 člen 
 

Volilne postopke za določanje  kandidatov ter kandidatnih list za državnozborske volitve, volitve 
poslancev Evropskega parlamenta, volitve v državni svet, volitve predsednika republike, volitve v 
občinske in mestne svete ter volitve županov določa poseben pravilnik, ki ga sprejme predsedstvo 
stranke. Pravila morajo biti usklajena z veljavno zakonodajo 
 
Kandidate ter kandidatne liste stranke za volitve v Državni zbor, Državni svet   in za  poslance 
Evropskega parlamenta, za predsednika oz. predsednico republike,  določi predsedstvo stranke na 
predlog občinskih oz. regijskih odborov stranke.  
 
Kandidate in kandidatne  liste za občinske oz. mestne svete ter druge organe lokalnih skupnosti in 
kandidate za župane določijo občinski odbori stranke.  
 
V postopku določanja  kandidatov ter kandidatnih list za volitve v Državni zbor, volitve v Državni 
svet,  za volitve v občinske oz. mestne svete  in za  poslance Evropskega parlamenta  mora biti 
zagotovljena praviloma najmanj 40 % zastopanost enega spola, v vsakem primeru pa najmanj 1/3 
zastopanost enega spola v vseh fazah do odločanja na predsedstvu stranke.  
 
Pri zagotavljanju 40 % zastopanosti enega spola v postopku določanja kandidatov in kandidatnih 
list za Državni zbor in za lokalne volitve, lahko predsedstvo stranke sprejme sklep  o postopni 
zagotovitivi navedene kvote in sicer tako, da pripada vsakemu od obeh spolov za prve redne volitve 
po sprejemu tega statuta najmanj 20 %  kandidatur,  za naslednje volitve najmanj 30 % kandidatur 
in  nato 40 % kandidatur.  
 
X. ODGOVORNOST ORGANOV STRANKE 
 

48. člen 
 
Voljeni in imenovani organi stranke so za svoje delo odgovorni organu, ki jih je izvolil oz. imenoval.  
 
XI. PRENEHANJE FUNKCIJ  
 

49. člen 
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Organ stranke, njegovi  člani ter nosilci posameznih funkcij v stranki imajo pravico odstopiti. O 
odstopu razpravlja organ, ki jih je izvolil. Če pristojni organ ugotovi, da  posameznik ne more 
opravljati funkcije zaradi osebnih razlogov, sprejme sklep o prenehanju članstva v organu ali o 
prenehanju funkcije. 
 
V primeru razrešitve nosilca funkcije imenuje predsedstvo za čas do izvolitve novega nosilca, vršilca 
dolžnosti funkcije za dobo največ šest mesecev. 

 
50. člen 

 
Organizacije in organi stranke lahko posamezne  nosilce funkcij ali  člane organov razrešijo. Za 
razrešitev veljajo isti  postopki kot za izvolitev. Glasovanje o zaupnici se izvede na zahtevo tretjine  
članov organa, na zahtevo nadzornega odbora ali na predlog nosilca posamezne funkcije. 
 

51. člen 
 
V primeru prenehanja funkcije se začne postopek za nadomestne volitve, ki se izvedejo po 
postopku za redne volitve.  
 
XII. FINANCIRANJE STRANKE  
 

52. člen 
 

Stranka si zagotavlja finančna sredstva za delovanje iz državnega in občinskih proračunov, iz 
članarine svojih članov, prostovoljnih prispevkov in daril posameznikov, podjetij in organizacij, iz 
dobička podjetij, katerih lastnik je oz. bo in ki opravljajo le kulturno ali založniško dejavnost, in iz 
drugih zakonitih virov. 

 
 

53. člen 
 

Finančno poslovanje stranke na vseh nivojih ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme predsedstvo 
stranke in mora biti v skladu z zakonom o financiranju političnih strank v Sloveniji. 
 
Pravilnik določa zlasti način financiranja vseh organov stranke in odgovornost vseh, ki razpolagajo s 
sredstvi na vseh ravneh, način uporabe sredstev in finančni nadzor.  
 
Razen s sredstvi, pridobljenimi iz članarine, ki se delijo na podlagi posebnega pravilnika, 
gospodarijo območne organizacije s svojimi sredstvi avtonomno. 

 
V imenu stranke s premoženjem stranke upravlja predsedstvo po načelu dobrega gospodarja.  
 
Predsedstvo stranke je odgovorno za finančno in materialno poslovanje stranke na državnem 
nivoju. Za finančno in materialno poslovanje stranke s sredstvi na regijskem in občinskem nivoju so 
odgovorni občinski oz. regijski odbori stranke.  
 

54. člen 
 
Letno članarino za člane, ki velja za naslednje leto, določa predsedstvo stranke s sklepom. 
 
Dijaki, študenti, starši, hranilci družin in skrbniki s tremi ali več otroki, nezaposleni člani so lahko 
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oproščeni plačevanja članarine. 
 
Občinski odbor stranke lahko v upravičenih primerih posameznemu članu na njegovo prošnjo ali po 
lastni presoji zniža ali ga oprosti plačevanja članarine. 
 
Članarino je potrebno plačati najkasneje do konca marca za tekoče leto . 
 
                                                                     55. člen 

Predsedstvo stranke lahko ob upoštevanju nujnih finančnih potreb za realizacijo posameznih 
programov odborov stranke odloča o prerazporeditvi sredstev v okviru celotne stranke. 

XIII. AKTI STRANKE 

56. člen 

Stranka ima naslednje splošne akte: 

-  statut, 

-  pravilnike, 

- poslovnike 

-  akt o sistemizaciji,  
 

Vse splošne akte razen statuta sprejme predsedstvo stranke. Poslovnik o svojem delu sprejme vsak 
organ stranke za sebe.  

XIV. PRENEHANJE, SPOJITEV, PRIPOJITEV IN RAZDRUŽITEV STRANKE  
 

57. člen 
 

O prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke odloča kongres z 2/3 večino glasov vseh 
prisotnih  delegatov kongresa.  
 
Predlog za prenehanje, spojitev, pripojitev ali razdružitev stranke lahko da predsedstvo, najmanj 10 
%  članov stranke ali najmanj 1/4 občinskih odborov stranke. Predlog mora biti najmanj  en mesec 
dni v razpravi med članstvom stranke. 
 

58. člen 
 

Predlog za prenehanje, spojitev, pripojitev ali razdružitev stranke mora vsebovati tudi predlog 
ureditve premoženjsko-pravnih razmerij stranke v navedenih prmerih. Če odločitev o ureditvi 
premoženjsko-pravnih razmerij na kongresu ni sprejeta, ureja premoženjsko-pravna razmerja 
predsedstvo stranke. 
 

59. člen 
 
V primeru izbrisa stranke iz registra, ureja premožensko-pravna razmerja predsedstvo stranke. 
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XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

60. člen 
 

Prve volitve v  v organe stranke se opravijo na ustanovnem zboru članov, vse nadaljne volitve pa na 
kongresu v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme kongres ter pravili in postopki, ki jih predhodno 
sprejme predsedstvo stranke. 
 

61. člen 
 
Ta statut in prvi program stranke sprejmejo ustanovni  člani stranke s podpisom ustanovne izjave, s 
katero sprejemajo statut in program,  veljati pa začneta z dnem ko ustanovni zbor članov sprejme 
ugotovitveni sklep o njunem  sprejemu.  

 
Nov statut  stranke ter vse spremembe in dopolnitve statuta sprejema kongres z 2/3 večino vseh 
prisotnih delegatov.   
 
Pisno pobudo za spremembe in dopolnitve statuta lahko poda vsak član. Pobuda se pošlje tajništvu 
stranke, ki jo posreduje predsedstvu stranke.Predlog sprememb in dopolnitev statuta pripravi 
predsedstvo stranke. 

Formalne uskladitve statuta na zahtevo registrskega organa lahko sprejme predsedstvo in jih potrdi 
prvi naslednji kongres. 

 
 
 
Celje, 28. 7. 2006                                      Predsednik stranke za delovna mesta 
 
                                                                             ESIH STANKO 
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