Statut
Slovenske ljudske stranke

Statutarni in programski kongres SLS
Ljubljana, 21. 11. 2015

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Slovenska ljudska stranka (v nadaljevanju: SLS) je politična stranka in pravna oseba.

2. člen
Stranka deluje na območju Slovenije, med Slovenci v zamejstvu in med izseljenimi po svetu s cilji:
-

političnega delovanja v korist slovenskega naroda, družbe in države,

-

razvoja demokracije, pravne države in svobode idej na osnovi krščanskega in slovenskega kulturnega
izročila in vrednot,

-

pospeševanja razvoja gospodarstva, kmetijstva, splošne materialne in duhovne blaginje,

-

spodbujanja tradicionalnih vrednot, ki temeljijo na spoštovanju človeka, družine, doma, domovine,
države, varstva narave, dela in zviševanja splošne kulturne in intelektualne ravni slovenskega naroda,

-

usklajenega regionalnega razvoja in ohranjanja naravne ter kulturne dediščine,

-

varstva okolja in smotrnega gospodarjenja z naravnimi dobrinami, z zemljo, gozdovi, vodami in drugim
narodnim bogastvom,

-

uveljavljanja in zagotavljanja socialne pravičnosti ter enakih možnosti za uveljavljanje interesov za vse
državljane Republike Slovenije,

-

sodelovanja s sorodnimi političnimi strankami v Evropi in po svetu.

3. člen
Ime stranke je: Slovenska ljudska stranka.
Kratica stranke je: SLS.
Sedež stranke je v Ljubljani.
4. člen
Simbol stranke je kratica imena SLS, izpisana z velikimi poudarjenimi tiskanimi črkami SLS v zeleni in
modri barvi, z modro črto; in s podnapisom z malimi črkami v črni barvi Slovenska ljudska stranka.
Prva kitica pesmi Slovenec sem avtorjev Jakoba Gomilška in Gustava Ipavca je uradna himna SLS.

5. člen
Pečat je ovalne oblike v razmerju 4 : 2. Na pečatu je kratica, ime stranke in številka pečata. Pri njenih
organizacijskih enotah sta poleg naziva stranke navedena vrsta in sedež organizacijske enote.
6. člen
Izrazi v tem Statutu, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot
nevtralni za ženski in moški spol.

ČLANSTVO
7. člen
SLS ima enotno pristopno izjavo za člane SLS, za podmladek, zveze in klube pri SLS. Pristopna izjava je
sestavni del tega Statuta.
Član stranke lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki v skladu s pogoji, določenimi v
zakonu, podpiše pristopno izjavo, da želi sodelovati v stranki, sprejema njen program, Statut, Kodeks in
druge akte in pravila SLS ter pisno izjavi, da ni član druge politične stranke, in plača članarino. Član stranke
lahko postane tudi oseba, ki je dopolnila 15 let starosti ob predložitvi pisne privolitve svojega zakonitega
Stran 2 od 21

zastopnika. Članstvo nastopi z vpisom v register članov, ki se vodi na sedežu stranke, in s plačilom
članarine.
Izvršilni odbor po prejemu pristopne izjave o tem obvesti OO ali RO, kjer ima pristopnik prebivališče. IO
lahko v 30 dneh po prejemu pristopne izjave na predlog predsednika OO oz. MO ali RO zavrne vpis v
register članov ali o zavrnitvi odloči na lastno pobudo, če ugotovi, da dotedanje delo, javno nastopanje ali
drugo javno ravnanje podpisnika pristopne izjave očitno nasprotuje ciljem, določbam Statuta in
programskim prizadevanjem stranke oz. predstavlja kršenje Kodeksa etičnega ravnanja članov SLS (v
nadaljevanju: Kodeks). IO o predlogu odloča na prvi naslednji seji, ki mora biti sklicana v največ 30 dneh po
prejemu predloga. Pristopnik, zoper katerega je izdan sklep o zavrnitvi vpisa, lahko v 15 dneh od prejema
sklepa vloži pritožbo, ki jo obravnava Razsodišče. Razsodišče sprejme odločitev v 30 dneh od prejema
pritožbe. Odločitev Razsodišča je dokončna.
Vsak član prejme člansko izkaznico.
Za slovenske državljane, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji, je pristojni organ za sprejem v članstvo
stranke ustrezni odbor stranke v zamejstvu oziroma izseljenstvu. Če takega organa ni, o tem odloči IO
stranke.
Slovenci in njihovi potomci, ki niso državljani Republike Slovenije, lahko postanejo zunanji člani stranke, če
jih včlani IO stranke. Zunanji člani nimajo aktivne in pasivne volilne pravice oziroma pravice biti imenovani v
organe stranke. Zunanji člani prejmejo izkaznico zunanjega člana. Evidenca o zunanjih članih se vodi na
sedežu stranke.
Register pristopnih izjav se vodi na sedežu stranke. Dostop do matičnih evidenc članstva imajo predsedniki
pristojnih OO oz. MO. Register se vodi skladno z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Simpatizer stranke lahko sooblikuje in sodeluje pri uresničevanju politike stranke, ima pravico biti obveščen
o delu stranke in od vodstva stranke dobiti odgovore na zastavljena vprašanja. Nima pa pravice biti voljen v
organe stranke in nima glasovalne pravice pri odločanju na organih stranke.
8. člen
Člana se vodi v centralnem registru po evidenci matičnega OO oz. MO.
Izjemoma ga lahko iz upravičenih razlogov IO stranke včlani tudi v OO oz. MO izven stalnega bivališča
člana s soglasjem OO oz. MO, v katerega se včlani.
9. člen
Člani, ki dlje časa začasno bivajo izven območja svojega stalnega prebivališča ali v tujini zaradi študija,
podiplomskega študija, specializacije, službe in podobno, lahko v tem času svoje članske pravice in
dolžnosti uveljavljajo v krajevno pristojnem OO oz. MO stranke, na čigar območju imajo svoje začasno
bivališče.
10. člen
Članstvo v stranki preneha s črtanjem, izbrisom ali izključitvijo.
11. člen
Če član po pisnem opominu ne plača letne članarine, se ga črta iz registra članstva in se ga uvrsti na
seznam simpatizerjev stranke.
V primeru naknadnega plačila članarine se člana ponovno vpiše v register članstva.
11.a člen
Izbris iz članstva se opravi na podlagi izstopa iz stranke ali smrti člana.
12. člen
Člana se lahko izključi iz članstva, če na volitvah kandidira na listi kandidatov, ki je konkurenčna SLS, če se
po izvolitvi na funkcijo poslanca ali svetnika ne vključi v Poslansko oziroma Svetniško skupino SLS ali iz nje
izstopi.
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Za postopek izključitve se uporabljajo določbe 13. člena.

13. člen
Član stranke je lahko izključen, če huje krši Statut, če deluje v nasprotju s programom stranke ali
Kodeksom ali če s svojim delom, javnim nastopanjem ali drugim ravnanjem stranki povzroči politično ali
materialno škodo. Član stranke je lahko izključen tudi, če je obsojen za kaznivo dejanje, ki je nečastno ali
nemoralno za člana SLS.
Izključitev člana lahko predlaga vsak član stranke, OO, MO, RO ali IO. O izključitvi člana stranke na prvi
stopnji odloči OO oziroma MO, ki je krajevno pristojen po stalnem prebivališču člana oz. pristojni OO ali
MO, skladno z drugim odstavkom 8. člena Statuta. OO oz. MO mora o predlogu za izključitev odločiti
najkasneje v 30. dneh po prejemu predloga. O izključitvi člana odloča na svoji seji z dvotretjinsko večino
vseh članov Izvršilnega odbora OO oz. MO. Pred odločanjem o izključitvi mora OO oz. MO pridobiti mnenje
Statutarno-pravne komisije.
O izključitvi člana, ki opravlja funkcijo v stranki, voljeno na Kongresu oziroma opravlja funkcijo poslanca
Državnega zbora RS ali Evropskega parlamenta, državnega svetnika, ministra, državnega sekretarja ali
župana, na prvi stopnji odloča Izvršilni odbor stranke, ki pred odločanjem pridobi mnenje Statutarno-pravne
komisije. IO o izključitvi odloča na prvi naslednji seji, ki mora biti sklicana v največ 30 dneh po prejemu
predloga.
Članu stranke se mora v primeru postopka izključitve pred izrekom ukrepa dati možnost, da pojasni razloge
za svoje ravnanje.
Član, zoper katerega je bil sprejet sklep o izključitvi, lahko v 15 dneh od prejema sklepa vloži pritožbo na
Razsodišče, ki sprejme odločitev v 30 dneh od prejema pritožbe. Odločitev Razsodišča je dokončna.
14. člen
Člani stranke imajo predvsem naslednje pravice:
da sooblikujejo in uresničujejo program in politiko stranke,
da volijo in so voljeni v vse organe stranke,
da v skladu z zakonom in programom stranke kandidirajo za javne funkcije,
da sodelujejo pri oblikovanju stališč stranke do aktualnih političnih vprašanj in se zavzemajo za njihovo
uresničitev,
da dajejo pobude, predloge in vprašanja in dobivajo odgovore nanje.
15. člen
Člani stranke imajo predvsem naslednje dolžnosti:
da sodelujejo pri delu stranke ter izpolnjujejo zaupane jim naloge,
da v svojem življenjskem in delovnem okolju dejavno sodelujejo in si prizadevajo za izpolnjevanje
programskih ciljev stranke,
da zagotavljajo enotnost stranke in se vzdržijo dejanj, ki bi lahko imela škodljive posledice za stranko,
da vzdržujejo dobre medsebojne odnose in skrbijo za ugled stranke,
da spoštujejo načelo demokracije in pravice narodnih manjšin,
da redno plačujejo članarino.
16. člen
Člani stranke s plačano članarino pridobijo pravico voliti in biti voljeni v organe stranke praviloma po treh
mesecih od dneva vpisa v register članstva.
Enak rok praviloma velja tudi za prevzem drugih pomembnih funkcij, ki niso voljene na organih stranke, če
tako določi vodstvo stranke.
O utemeljenih odstopanjih od pogojev iz prejšnjih dveh odstavkov odloči IO stranke.
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ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE STRANKE
Organi stranke
17. člen
Organi stranke so:

a) na državni ravni:
-

Kongres,

-

Vodstvo stranke:
o predsednik stranke,
o podpredsedniki stranke,

-

Glavni odbor,

-

Izvršilni odbor,

-

Strokovni odbori,

-

Direktor stranke,

-

Nadzorni odbor,

-

Statutarno-pravna komisija,

-

Razsodišče;

b) na lokalni ravni:
-

Regionalni odbor,

-

Občinski odbor oziroma Mestni odbor,

-

Odbor krajevne, vaške oz. četrtne skupnosti.

NA DRŽAVNI RAVNI
Kongres
18. člen
Kongres stranke je najvišji organ stranke. Skliče ga IO stranke najmanj na vsake štiri leta.

19. člen
OO oz. MO, zveze, klubi in podmladek imajo na kongresu najmanj enega delegata.
IO s posebnim pravilnikom določi način in kriterije izbire dodatnih delegatov kongresa, s tem, da:
-

imajo OO oz. MO lahko največ dva delegata,
zveze, klubi in podmladek pa največ tri delegate,

pri čemer praviloma in ne ravno nujno po tem vrstnem redu upošteva število članstva, volilni rezultat na
zadnjih lokalnih in državnozborskih volitvah in napredek OO oz. MO na zadnjih lokalnih in državnozborskih
volitvah glede na prejšnje volitve, itd. …
Poleg delegatov iz prejšnjega odstavka se Kongresa kot delegati udeležujejo tudi: člani IO, predsednik
Glavnega odbora, predsednik in člani Nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO), poslanci Državnega zbora
RS, Evropskega parlamenta, svetniki Državnega sveta RS, predsedniki Regionalnih odborov, župani ter
ministri iz vrst stranke. Ti delegati nimajo volilne pravice.
Delegati OO oz. MO so lahko le člani SLS s plačano članarino iz matičnega odbora. Delegat OO oz. MO je
praviloma predsednik OO oz. MO.
Delegati Slovencev iz zamejstva in po svetu v primeru, da se Kongresa ne morejo udeležiti, lahko glasujejo
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po pošti. Tako glasovanje se upošteva, če pošta pride v Glavno tajništvo stranke oziroma do volilne
komisije do začetka volitev na samem Kongresu.

20. člen
Naloge Kongresa stranke so predvsem naslednje:
-

sprejem Poslovnika Kongresa;

-

sprejem Statuta stranke ter sprememb in dopolnitev Statuta;

-

sprejem programa in drugih programskih dokumentov stranke;

-

obravnavanje in ocena dela stranke in njenih organov;

-

sprejem resolucije o politični usmeritvi stranke za naslednje obdobje;

-

izvolitev in razrešitev naslednjih organov stranke:
o
o
o
o
o

predsednika stranke skupaj z enim podpredsednikom stranke,
dva podpredsednika stranke,
predsednika Glavnega odbora,
10 članov Izvršilnega odbora,
5 članov Nadzornega odbora,

-

imenovanje častnih predsednikov in zaslužnih članov;

-

dodelitev posebnih priznanj in nagrad;

-

odločanje o združitvi, razdružitvi ali prenehanju stranke.

21. člen
Če član katerega koli organa stranke iz katerega koli vzroka preneha opravljati svojo funkcijo pred koncem
mandata organa, namesto njega vstopi prvi naslednji glede na volilni izid na volitvah za omenjeni organ ali
funkcijo. Če je volilna lista izčrpana, novega člana izvoli pristojni organ. Nadomestni član opravlja svojo
funkcijo samo do konca mandata tega organa.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja za predsednika stranke.
22. člen
Sklic Kongresa s predlogom dnevnega reda in gradivom je treba udeležencem poslati najkasneje 15 dni
pred Kongresom.

23. člen
Kongres je sklepčen, če mu prisostvuje večina vseh delegatov.
Kongres sprejema svoje odločitve z javnim glasovanjem z večino opredeljenih glasov delegatov, ki so
glasovali na Kongresu. Pri odločanju o pomembnejših vprašanjih lahko Kongres sklene, da se odločitev
sprejme z večino vseh delegatov Kongresa.
Delo Kongresa vodi petčlansko predsedstvo (predsednik in štirje člani), ki ga na predlog IO na začetku
Kongresa izmed sebe izvolijo delegati. Predsedstvo vodi Kongres skladno s Poslovnikom. Poslovnik
Kongresa pripravi IO in ga posreduje v sprejem Kongresu.
Kandidiranje v organe stranke, ki jih voli Kongres, se izvede na organih stranke in po postopku, ki ga določi
IO. Kandidacijski postopek usklajuje Statutarno-pravna komisija.
Volitve organov stranke se izvedejo s tajnim glasovanjem. Volitve vodi volilna komisija, ki jo na predlog
predsedstva Kongresa izvolijo delegati izmed sebe. Volilna komisija ima predsednika in štiri člane, ki ne
smejo biti kandidati za organe stranke, ki se volijo na Kongresu.
Funkcija predsednika in podpredsednika Glavnega odbora (v nadaljevanju: GO), članstvo v IO ter
Nadzornem odboru (v nadaljevanju: NO) in razsodišču medsebojno niso združljivi.
Na kandidatni listi mora biti za vsak posamezen organ najmanj toliko kandidatov, kot se jih voli.
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Mandati vseh na Kongresu izvoljenih organov trajajo štiri leta. Kadar je Kongres sklican po preteku
štiriletnega mandatnega obdobja, se mandati za ta čas podaljšajo, vendar največ za čas enega leta.
24. člen
IO lahko na svojo pobudo skliče redni, izredni ali volilni Kongres. IO mora sklicati izredni Kongres, če to
zahtevata najmanj dve tretjini OO oz. MO ali RO ali tako sklene večina vseh članov GO. Izredni Kongres
obravnava problematiko, za katero je bil sklican.
IO lahko predlaga, da je izredni Kongres tudi volilni Kongres. O tem odloča GO. V primeru sklica volilnega
Kongresa se začnejo kandidacijski postopki za vse funkcije in organe stranke, ki so bili izvoljeni na
predhodnem Kongresu. V primeru, da iz kakršnih koli razlogov stranka začasno ostane brez predsednika,
prevzame zastopanje stranke do volilnega Kongresa podpredsednik stranke, ki je na volitvah bil izvoljen
skupaj s predsednikom, oz. če prej določeni podpredsednik tega ne sprejme, pa tisti, ki je na kongresu
dobil največje število glasov. Volilni Kongres se v tem primeru izvede v najkrajšem možnem roku skladno s
tem Statutom.

Glavni odbor
25. člen
GO stranke sestavljajo predsedniki OO oz. MO stranke, predsedniki RO, predsednik stranke, trije
podpredsedniki stranke, člani IO, predsednik NO, župani, predsedniki klubov in zvez na nacionalni ravni ter
predsednik podmladka in direktor PA SLS.
Člani GO so po svojem položaju tudi poslanci stranke v Državnem zboru RS in Evropskem parlamentu,
svetniki v Državnem svetu RS in ministri iz vrst stranke.
GO je sklepčen, če je prisotna več kot ena tretjina predsednikov OO oz. MO.
Predsedniki in podpredsedniki OO oz. MO ter predsedniki RO, ki so člani GO v skladu s predhodnim
odstavkom, predsedniki zvez in klubov, lahko za sodelovanje pri delu GO pisno pooblastijo svoje
predstavnike.
26. člen
GO je najvišji organ stranke med dvema Kongresoma.
Naloge GO so:
-

izvoli tri podpredsednike glavnega odbora,

-

določa usmeritve in delo stranke med dvema Kongresoma,

-

sprejema letni program stranke,

-

obravnava in ocenjuje delo stranke v preteklem enoletnem obdobju,

-

odloča o sklepanju koalicijskih pogodb in dogovorov o političnem sodelovanju,

-

v nujnih primerih na predlog IO stranke odloča o spremembah in dopolnitvah Statuta,

-

izvede nadomestne volitve na izpraznjena oziroma nezasedena mesta v organih stranke,

-

odloča o vprašanjih s področja dela stranke, kadar gre za nacionalne interese ali pa vprašanja
presegajo pristojnosti IO,

-

potrjuje kandidate stranke za volitve predsednika države, poslance Državnega zbora RS, poslance
Evropskega parlamenta in določa liste kandidatov,

-

potrjuje člane Statutarno-pravne komisije in Razsodišča,

-

obravnava politični položaj v državi,

-

določa predlog programa stranke in njegove dopolnitve,

-

spremlja in nadzira delo IO, vodstva stranke in direktorja,

-

razpravlja o poročilu NO SLS,

-

predlaga Kongresu združitve, razdružitve ali prenehanje stranke,

-

opravlja druge zadeve, določene s tem Statutom ali sklepom Kongresa.
Stran 7 od 21

27. člen
Predsednik GO v soglasju z vodstvom stranke po potrebi sklicuje seje GO, vendar najmanj enkrat na štiri
mesece. V odsotnosti predsednika GO sejo skliče podpredsednik GO, ki je na volitvah dobil največ glasov.
Predsednik GO mora sklicati sejo GO, če to pisno zahteva najmanj ena tretjina OO oz. MO ali vodstvo
stranke.
GO sprejme svoj poslovnik.
Sklepi GO so sprejeti, če je zanje glasovala večina opredeljenih navzočih članov.

Izvršilni odbor
28. člen
IO stranke sestavljajo:
- predsednik stranke,
- trije podpredsedniki stranke,
- 10 članov, ki jih izvoli Kongres,
- 7 predsednikov Strokovnih odborov stranke, ki jih imenuje predsednik stranke.
Predsednik stranke je obenem tudi predsednik IO, podpredsednik stranke, ki je bil na kongresu izvoljen
skupaj s predsednikom stranke, pa je podpredsednik IO.
Na sejah IO sodelujeta direktor stranke in vodja Poslanske skupine SLS.
Na seje IO sta vedno vabljena predsednik NO in predsednik GO.
Na seje IO se povabi poslance Državnega zbora RS, poslance Evropskega parlamenta iz vrst SLS,
svetnike v Državnem svetu RS in ministre iz vrst stranke, predsednike podmladka, zvez in klubov oziroma
njihove namestnike ter predstavnike drugih organov stranke, kadar so na dnevnem redu seje zadeve s
področja njihovega dela oziroma pristojnosti.
Glasovalno pravico imajo samo člani IO.
29. člen
Predsednik in podpredsedniki GO ne morejo biti člani IO, so pa na seje lahko vabljeni.
Nezdružljivost funkcije člana IO z drugimi funkcijami se opredeli v Kodeksu.
30. člen
IO ima zlasti naslednje naloge:
-

obravnava politični položaj v državi,

-

izvaja politiko in sklepe Kongresa, GO in s tem v zvezi sprejema ustrezne izvršilne odločitve,

-

predlaga GO volilne taktike in strategije stranke pred državnimi in lokalnimi volitvami,

-

predlaga GO predlog programa stranke in njegove dopolnitve,

-

na predlog Statutarno-pravne komisije sprejema pravila za postopek kandidiranja za volitve v Evropski
parlament, Državni zbor RS, za predsednika države, za volitve v lokalne skupnosti ter za postopke
kandidiranja za druge volitve v skladu z zakonodajo,

-

organizira in izvaja aktivnosti stranke v okviru sprejetih usmeritev,

-

ustanavlja podjetja, glasila, revije, zbirke in druge publikacije v skladu z zakonom,

-

sprejema pravilnike in druge splošne akte stranke,

-

sprejema poslovnike za delo vseh organov stranke razen za Kongres in GO,

-

imenuje direktorja stranke na predlog predsednika,
-

-

na predlog predsednika imenuje mednarodnega tajnika,
na predlog predsednika strokovnega odbora imenuje člane strokovnega odbora, imenuje strokovne
komisije in odbore IO ter določa delokrog njihovega dela,
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-

vodi predvolilne postopke, določene s tem Statutom,

-

obravnava pobude OO, MO in RO ter rednih zborov, zavzema stališče do njih in obvešča pobudnike o
sprejetih stališčih in pobudah,

-

opravlja druge naloge, določene s tem Statutom, sklepi Kongresa, GO ali vodstva stranke,

-

sprejema poslovni načrt in zaključni račun stranke,

-

obravnava in sprejme akcijski načrt skladno z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških,

-

predlaga OO oz. MO sklic izrednih zborov članstva ali ga v nujnih primerih tudi skliče zaradi obravnave
določenega problema,

-

dokončno odloča o kompetenčnih sporih med OO, MO in RO,

-

odloča o pritožbah kot drugostopenjski organ v skladu s tem Statutom; ustanavlja stalna in občasna
strokovna delovna telesa (odbori, komisije),

-

skliče Kongres stranke v skladu z določili tega Statuta.

IO lahko na lastno pobudo ali na predlog RO skliče zasedanje vseh predsednikov OO oz. MO ali
predsednikov OO oz. MO na določenem geografskem območju. Takega zasedanja se lahko udeležijo tudi
člani IO, predstavniki podmladka, zvez in klubov.
Na zasedanju se obravnavajo aktualna politična dogajanja, vprašanja, povezana z organizacijo in
delovanjem stranke na območju, za katerega se skliče zasedanje.
31. člen
Predsednik stranke skliče sejo IO po potrebi, praviloma enkrat mesečno.
Seja IO je sklepčna, če ji prisostvuje več kot polovica članov.
V nujnih primerih se lahko izvede dopisna seja. Sklep dopisne seje je veljaven, če je pisno potrjen z večino
glasov vseh članov.
Sklepi IO se sprejemajo z večino opredeljenih glasov navzočih članov IO. V primeru neodločenega izida
glasovanja je za veljavnost sprejema sklepa odločujoč glas predsednika stranke.

Strokovni odbori
31a. člen
Odbor sestavljajo predsednik Strokovnega odbora ter člani, ki jih predlaga predsednik odbora, potrdi pa jih
IO. Odbori so sestavljeni po načelu resorjev, pri čemer se zgledujejo po ureditvi na nivoju ministrstev.
Resorje Odborov ter njihov delokrog in naloge določi IO. Odbor zaseda glede na potrebe in dogajanje v
zvezi s temami, ki jih pokriva njihov resor, najmanj pa enkrat na 3 mesece.«
Vodstvo stranke
32. člen
Vodstvo stranke sestavljajo predsednik stranke, podpredsedniki stranke, vodja poslanske skupine,
predsednik Glavnega odbora stranke in poslanci stranke v Evropskem parlamentu.
33. člen
Vodstvo stranke je ožji operativni vodstveni organ SLS. Vodstvo stranke pripravlja politično strategijo,
izdeluje in načrtuje izvedbene strategije in jih predlaga v sprejem IO SLS in GO SLS.
Na sejo vodstva lahko predsednik povabi tudi druge udeležence, ki prispevajo h kakovosti obravnave
posameznega vprašanja.
Predsednik stranke sklicuje seje vodstva stranke po potrebi.
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Predsednik stranke
34. člen
Predsednik stranke predstavlja in zastopa stranko ter vodi IO stranke.
V odsotnosti ga nadomešča eden od podpredsednikov, ki ga določi predsednik stranke.
35. člen
Pristojnosti predsednika stranke so predvsem:
-

predstavlja in zastopa stranko ter vodi njeno delo,

-

predlaga imenovanje direktorja stranke,

-

imenuje 7 članov IO,

-

sklicuje in vodi seje vodstva in IO stranke,

-

podpisuje akte, ki jih sprejema IO,

-

pripravlja predloge za obravnavo na seji IO in GO,

-

predlaga imenovanje mednarodnega tajnika,

-

usklajuje kadrovsko politiko,

-

medsebojno usklajuje delo poslanske skupine, ministrov v vladi iz vrst stranke, organov stranke, zvez,
klubov in podmladka, Politične akademije, volilnega štaba in drugih oblik delovanja stranke,

-

sprejema nujna politična stališča in izjave v času med dvema sejama IO, sejama Poslanske skupine
stranke, zasedanji parlamenta, sejama Vlade RS,

-

se opredeljuje do aktualnih političnih tem, za katere se ocenjuje, da ni nujen sklic dopisne seje organov,

-

izvršuje sklepe organov med dvema Kongresoma,

-

opravlja druge nujne naloge.

Za politično koordinacijo in strategijo stranke ima predsednik stranke lahko posebna posvetovalna telesa, ki
jih na njegov predlog imenuje IO.

Podpredsedniki stranke
36. člen
SLS ima tri podpredsednike, od katerih mora biti eden nasprotnega spola. Podpredsedniki stranke
pomagajo predsedniku stranke pri vodenju stranke. Vsak podpredsednik stranke je posebej zadolžen za
določeno področje, ki ga predsednik stranke izmed svojih pristojnosti dogovori s podpredsedniki stranke. Z
dogovorom o pristojnostih in zadolžitvah podpredsednikov stranke se seznani organe stranke.
Podpredsedniki stranke so za svoje delo odgovorni Kongresu, GO in predsedniku stranke.

Nadzorni odbor
37. člen
NO spremlja in nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke, realizacijo sprejetih sklepov ter
delovanje organov skladno s Statutom. Pri svojem delu lahko zaprosi za stališče Statutarno-pravno
komisijo.
Osnova za spremljanje in nadzor finančnega poslovanja je finančni načrt za poslovno leto. NO obvezno
daje mnenje k sklepom organov stranke, ki imajo za posledico poslovne dogodke z večjimi finančnimi
obremenitvami. NO ima pravico presojati racionalnost in namenskost porabe finančnih sredstev tudi pri
drugih pravnih subjektih, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je stranka, in pri OO oz. MO ter RO, pri
podmladku stranke in klubih ter zvezah.
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V primeru, ko NO zazna kršitve veljavnih predpisov, Statuta, Pravilnika o finančno-računovodskem
poslovanju, finančnega načrta, neizvrševanje sprejetih sklepov in druge nepravilnosti ali nedoslednosti, je
Izvršilnemu odboru dolžan predlagati odpravo teh nepravilnosti.
NO lahko predlaga GO razrešitev in nadomestne volitve za na Kongresu voljenega funkcionarja oz. člana
organa, ki se šestkrat zaporedoma ni udeležil rednih sej organa, v katerega je bil izvoljen. GO lahko v tem
primeru izvede nadomestne volitve, razen če funkcionarja lahko nadomesti s kandidatom, ki se je na
Kongresu uvrstil na naslednje mesto po številu dobljenih glasov.
O svojih ugotovitvah NO redno poroča vodstvu stranke, IO, GO ter Kongresu.

38. člen
Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih izvoli kongres. Člani na prvi seji izvolijo izmed sebe predsednika.
Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj na šest mesecev. Delo Nadzornega odbora ureja
poslovnik o delu Nadzornega odbora, ki ga na predlog IO sprejme GO.

Razsodišče
38a. člen
Razsodišče ima 5 članov, ki jih na predlog predsednika stranke potrdi GO.
Razsodišče odloča o sporih v zvezi s članstvom v stranki in o drugih sporih, za reševanje katerih po statutu
ni pristojen noben drug organ. Razsodišče odloča o pritožbi na izključitev člana, ki jo je na prvi stopnji
sprejel OO, MO ali IO. Kršitve, ukrepe in postopek za njihovo izrekanje določi pravilnik o delu razsodišča, ki
ga sprejme GO na predlog IO.
Članstvo v razsodišču ni združljivo s članstvom v drugem organu stranke na državni ravni. Odločitve
razsodišča so dokončne.
Statutarno-pravna komisija
39. člen
Člane Statutarno-pravne komisije predlaga vodstvo stranke, potrdi pa jih GO. Statutarno-pravna komisija
ima pet članov. Najmanj trije od petih članov Statutarno-pravne komisije morajo imeti pravno izobrazbo.
Člani Statutarno-pravne komisije na predlog predsednika stranke izmed sebe imenujejo predsednika na
svoji konstitutivni seji.
Članstvo v Statutarno-pravni komisiji ni združljivo s članstvom v drugem organu stranke na državni ravni.
Statutarno-pravna komisija odloča na pobudo članov ali organov stranke.
Statutarno-pravna komisija:
-

daje obvezne razlage tega Statuta;

-

ocenjuje skladnost aktov stranke s tem Statutom;

-

sprejema mnenja in razlage o splošnih in drugih aktih stranke;

-

Izvršilnemu odboru predlaga nadomestne člane v primeru predčasnega prenehanja opravljanja na
Kongresu voljene funkcije stranke;

-

ustreznim organom predlaga uskladitev tistih določb aktov stranke, ki niso v skladu s Statutom;

-

daje mnenje k črtanju oz. izključitvi člana stranke;

-

predlaga Kodeks etičnega ravnanja SLS oz. njegove spremembe;

-

izvršuje druga pooblastila, določena s tem Statutom.

Zoper sklepe Statutarno-pravne komisije je mogoča pritožba na IO. Pritožba zadrži izvršitev sklepa.
Odločitev IO je dokončna.
Rok za pritožbo zoper sklepe Statutarno-pravne komisije je 30 dni od sprejetja sklepa.
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Statutarno-pravna komisija deluje in odloča v skladu s pravilnikom, ki ga na njihovo pobudo sprejme IO
stranke.
Politična akademija SLS
40. člen
Namen Politične akademije SLS (v nadaljevanju: PA SLS) je izvajati politično izobraževanje članov stranke.
Direktorja PA SLS imenuje IO.

Strokovna telesa organov stranke
41. člen
GO in IO stranke imata stalna in občasna strokovna delovna telesa (odbore in komisije). Ob njihovem
imenovanju se določi tudi njihov delokrog tako, da njihove naloge ne prekrivajo področij delovanja drugih
stalnih delovnih teles.
Naloga strokovnih komisij in odborov je nuditi strokovno pomoč pri delu vsem organom stranke ali pa
opraviti konkretno nalogo oziroma zadolžitev, določeno ob ustanovitvi.

Poslanska skupina SLS
42. člen
Poslanci stranke zaradi skladnejšega in učinkovitejšega dela stranke v Državnem zboru RS ustanovijo
poslansko skupino.
Poslanec, ki ni bil izvoljen na listi SLS oz. kot kandidat SLS, se lahko v soglasju z vodstvom stranke
sprejme v Poslansko skupino SLS (v nadaljevanju: PS SLS), če sprejme program stranke in se pisno
zaveže k spoštovanju Kodeksa.
Poslanci izmed sebe izvolijo vodjo PS SLS, ki mora imeti predhodno podporo vodstva stranke. Sklep je
veljaven ob soglasju IO.
Ob predhodnem soglasju vodstva stranke poslanci imenujejo sekretarja PS SLS.
Ob predhodnem soglasju vodstva stranke poslanci z 2/3 večino sprejmejo Poslovnik o delu poslanske
skupine.
Poslanci pri svojem delu izhajajo iz Statuta in programa stranke ter usmeritev vodstva in organov stranke.
Na seje PS SLS se obvezno vabi tudi predsednika stranke, Vlade RS ter ministre, državne sekretarje, ki so
člani stranke, kadar se obravnava zadeva z njihovega področja, ter vodjo Svetniške skupine SLS v
Državnem svetu RS.
PS SLS lahko predhodno zahteva mnenje strokovnih komisij k posameznim gradivom, ki so na dnevnem
redu sej Državnega zbora RS.
V zadevah, pomembnih za izvajanje programa stranke ali njenih usmeritev, lahko vodja PS SLS zahteva
mnenje organov stranke.

Svetniška skupina SLS
43. člen
Svetniki, izvoljeni v Državni svet RS, zaradi skladnejšega in učinkovitejšega dela stranke v Državnem svetu
RS, lahko ustanovijo Svetniško skupino SLS.
Svetniki izmed sebe izvolijo vodjo Svetniške skupine SLS, ki mora imeti predhodno podporo vodstva
stranke. Sklep je veljaven ob soglasju IO.
Svetniki pri svojem delu izhajajo iz Statuta in programa stranke, usmeritev vodstva in organov stranke ter
odločitev PS SLS.
Svetniška skupina SLS lahko predhodno zahteva mnenje strokovnih komisij k posameznim gradivom, ki so
na dnevnem redu sej Državnega sveta RS.
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V zadevah, pomembnih za izvajanje programa stranke ali njenih usmeritev, lahko vodja Svetniške skupine
SLS zahteva mnenje organov stranke.
44. člen
Svetniki v občinskih, mestnih in drugih lokalnih skupnostih zaradi skladnejšega in učinkovitejšega dela
stranke ustanovijo svetniško skupino. V njihovih svetih se smiselno uporabljajo določbe 42. in 43. člena
tega Statuta.
Vodje teh svetniških skupin izvolijo svetniki na predlog odbora, pristojnega za lokalno območje, na katerem
se oblikuje občinska svetniška skupina stranke.

ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE STRANKE NA REGIONALNI RAVNI
Regionalni odbor
45. člen
RO je organ stranke na regionalni ravni.
Status RO imajo tudi MO v tistih občinah, kjer imajo v skladu z drugim odstavkom 50. člena Statuta Četrtni
odbori (v nadaljevanju: ČO) status OO.
Na svojem območju deluje RO samostojno v okviru programa in sprejete politike stranke.
Naloga RO je usklajevati in povezovati politično delovanje OO oz. MO stranke v okviru regije.

46. člen
Dokler Republika Slovenija ne bo uredila regionalne organiziranosti Slovenije, strankino regionalno
organiziranost določa GO na predlog OO oz. MO ali na predlog IO.
47. člen
Člani regijskega odbora so praviloma predsednice/predsedniki OO oz. MO, odbori z nad 200 člani s
plačano članarino pa imajo dodatnega člana.
Tako delegirani člani RO izvolijo izmed sebe predsednika, največ tri podpredsednike in tajnika.
V RO je član z glasovalno in volilno pravico tudi po en predstavnik podmladka, zveze ali kluba, če so ti
organizirani na regionalni ravni.
Mandat RO je štiri leta in je vezan na mandat organov stranke. Član RO je lahko le član SLS s plačano
članarino.
V primeru nedelovanja RO IO na predlog večine OO oz. MO tega RO skliče izredni volilni zbor RO.
IO lahko skliče volilni zbor RO, če to zahteva 30 % članstva ali tretjina članov RO.
IO ima v primerih iz prejšnjih dveh odstavkov možnost predlagati novo vodstvo RO.
RO sprejme poslovnik o delu.
48. člen
Pristojnosti RO so zlasti:
-

sprejema in izvaja program delovanja RO, ki mora biti usklajen s programom stranke kot celote,

-

obravnava druge politične, družbene in z njimi povezane probleme,

-

usklajuje dejavnosti OO oz. MO stranke v okviru regije ter posreduje sklepe in stališča organov stranke
na državni ravni,

-

skrbi za reden potek dela stranke na svojem območju,

-

lahko skliče izredni volilni občni zbor OO oz. MO, ki ne deluje, in vodi postopke v zvezi s tem volilnim
občnim zborom,
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-

sodeluje pri predlaganju in usklajevanju kandidatov na evropskih, državnih in lokalnih volitvah in v volilni
kampanji,

-

vodi kadrovsko evidenco in predlaga vodstvu stranke kandidate z območja delovanja RO,

-

imenuje stalna ali začasna delovna telesa RO za proučevanje problemov na regionalni ravni,

-

obravnava posamezna vprašanja iz pristojnosti odbora,

-

opravlja in obravnava druge zadeve po navodilih in usmeritvah pristojnih organov stranke.

RO ima koordinatorja, ki opravlja administrativno-tehnično ter strokovno delo za RO. Ta oseba je lahko ista
oseba, ki opravlja dogovorjene naloge tudi za OO oz. MO, ki so člani RO.

49. člen
RO se sestaja najmanj enkrat na dva meseca. O svojem delu poroča vodstvu stranke.
Za sklicevanje sej, sklepčnost, sprejemanje in izvrševanje sklepov RO ter odgovornosti predsednika
odbora se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za IO stranke.

ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE STRANKE NA OBČINSKI RAVNI
Občinski oziroma Mestni odbor
50. člen
OO oz. MO je osnovna oblika organiziranja stranke. OO oz. MO tvorijo vsi člani stranke s stalnim
bivališčem v občini. Izvršilni odbor OO oz. MO deluje na svojem območju v okviru programa in politike
stranke. Izvršilni odbor OO oz. MO sprejme poslovnik za svoje delovanje, ki je v skladu s poslovnikom IO
stranke.
Izvršilni odbor OO oz. MO je lahko tudi ČO, kar velja za mestne občine, ki s svojim odlokom ali drugim
pravnim aktom ustanovijo mestne četrti, ob pogoju, da imajo ČO najmanj 5 članov s plačano članarino. Za
njihovo ustanovitev se smiselno uporabljajo merila in pogoji za ustanovitev OO.
MO imajo lahko tudi svet MO, ki ga poleg članov Izvršilnega odbora MO sestavljajo predsedniki oz.
predstavniki ČO njihovega območja. Za delovanje sveta MO se smiselno uporabljajo določbe za delovanje
GO SLS iz tega Statuta.
Na svojem območju deluje samostojno v okviru Statuta stranke in je odgovorni nosilec izvajanja politike
stranke v občini.
OO oz. MO in funkcionarji iz drugih občin lahko politično delujejo v drugi občini samo v sodelovanju s
pristojnim OO oz. MO, če je aktiven v tej občini.
Odločitve in politične akcije, ki presegajo občinski pomen, morajo OO oz. MO uskladiti na ravni regije in v
nobenem primeru ne smejo biti v nasprotju s političnimi usmeritvami stranke kot celote.

51. člen
Izvršilni odbor OO oz. MO poleg predsednika in podpredsednika šteje še najmanj 3 člane. Izvršilni odbor
OO oz. MO ima lahko največ tri podpredsednike.
Kjer v okviru OO oz. MO delujejo podmladek stranke, zveze in klubi na državni ravni, je član Izvršilnega
odbora OO oz. Sveta MO (v primeru, ko ni Sveta MO, pa član Izvršilnega odbora MO) tudi predstavnik
podmladka, zveze in kluba OO oz. MO.
Poleg članov OO oz. MO se na volilnem občnem zboru lahko izvoli največ tri blagajniške nadzornike, ki
niso člani odbora. Če Izvršilni odbor OO oz. MO nima blagajniških nadzornikov, njihovo delo opravlja NO
stranke.
52. člen
Volitve v Izvršilni odbor OO oz. MO se izvedejo na zboru vsega članstva v občini (občni zbor), če je na
zboru navzočih najmanj 10 % članov.
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Občni zbor skliče Izvršilni odbor OO oz. MO najmanj enkrat letno, volilni občni zbor pa na štiri leta. Izvršilni
odbor OO oz. MO je dolžan sklicati občni zbor tudi na pisno zahtevo najmanj 30 % članstva, na zahtevo
pristojnega RO ali na zahtevo IO stranke. Če Izvršilni odbor OO oz. MO ne skliče občnega zbora v roku, ki
ga določi RO oziroma IO stranke, ga ta lahko skliče tudi sam.
Vabilo za občni zbor s predlogom dnevnega reda in gradivom je treba udeležencem poslati najmanj sedem
dni pred sklicem.
Pol ure po začetku je občni zbor OO oz. MO sklepčen tudi v primeru, če ni navzočih 10 % članstva.
Volitve v Izvršilni odbor OO oz. MO so tajne, javne pa le v primeru, če se taka zahteva podpre z večino
opredeljenih glasov udeležencev zbora s plačano članarino.
Volitve izvede volilna komisija, ki ima predsednika in dva člana, ki jih izvolijo prisotni člani oziroma delegati
izmed sebe. Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati na volitvah.
Mandat članov Izvršilnega odbora OO oz. MO in blagajniških nadzornikov traja štiri leta.
Redni letni zbor lahko sklene, da se mandati članov Izvršilnega odbora OO oz. MO in blagajniških
nadzornikov skrajšajo.
53. člen
Na kandidatni listi mora biti najmanj toliko kandidatov, kot se jih voli.
Predsednika in podpredsednika (podpredsednike) Izvršilnega odbora OO oz. MO se voli neposredno na
občnem zboru.
Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili večino opredeljenih glasov udeležencev zbora s plačano članarino.
54. člen
Člani OO oz. MO na svoji prvi seji (konstitutivna seja) z večino opredeljenih glasov izvolijo tajnika in
blagajnika. Za tajnika in blagajnika ni nujno, da sta tudi člana Izvršilnega odbora OO oz. MO.
55. člen
Pristojnosti Izvršilnega odbora OO oz. MO so zlasti:
-

sprejema in izvaja program delovanja OO oz. MO, ki upošteva politična, gospodarska in druga
vprašanja v občini, ki morajo biti skladna s programskimi načeli stranke in usklajena s programom
stranke v regiji in na nivoju države,

-

obravnava vsebine in probleme, ki zadevajo lokalno problematiko, in tiste, ki so s temi povezani,

-

skrbi za aktivnosti stranke in potek dela stranke na svojem območju,

-

določa kandidate na lokalnih volitvah,

-

sodeluje pri določanju kandidatov na državnih volitvah ter v volilni kampanji,

-

delegira svoje delegate v organe stranke in v RO stranke,

-

imenuje stalna ali občasna delovna telesa za proučevanje posameznih vprašanj iz pristojnosti OO oz.
MO,

-

potrjuje spisek članov za pobiranje članarine,

-

vodi kandidacijski postopek za župana in občinske svetnike ter druge voljene funkcije na območju
občine,

-

opravlja druge zadeve po navodilih pristojnih organov stranke.
56. člen

Seje Izvršilnega odbora OO oz. MO sklicuje predsednik OO oz. MO v skladu s programom dela oziroma po
potrebi, vendar najmanj enkrat v dveh mesecih. Sklic seje lahko zahtevajo tudi blagajniški nadzorniki ali
najmanj trije člani OO oz. MO.
Če seja ni sklicana v šestih zaporednih mesecih, je sejo Izvršilnega odbora OO oz. MO dolžan sklicati
predsednik RO, IO stranke ali direktor stranke.
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Če se Izvršilni odbor OO oz. MO ne sestane tudi po sklicu predsednika RO, IO stranke ali direktorja
stranke, vodstvo stranke naloži IO stranke sklic rednega volilnega zbora članstva in izvolitev novega
Izvršilnega odbora OO oz. MO.
Na seje Izvršilnega odbora OO oz. MO se obvezno vabi tudi predstavnike krajevnih odborov, svetnike v
občinskem svetu, župana in funkcionarje stranke na državni ravni, ki so člani OO oz. MO. Ti na seji
Izvršilnega odbora OO oz. MO nimajo glasovalne pravice.

57. člen
Izvršilni odbor OO oz. MO sprejema sklepe iz svoje pristojnosti z večino glasov (opredeljenih) navzočih
članov odbora, pri čemer je sklepčnost dosežena, 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.
58. člen
ČO je organ občinske organizacije stranke na območju, ki ga statut občine posebej opredeljuje. ČO deluje
na svojem območju v okviru programa in politike stranke.
ČO ima lahko status OO ob soglasju IO stranke.
Glede organiziranja, delovanja in pristojnosti ČO se smiselno uporabljajo določbe Statuta, ki veljajo za OO
oz. MO.

ORGANIZACIJA IN DELOVANJE STRANKE NA KRAJEVNI RAVNI
Krajevni odbor
59. člen
Krajevni odbor (v nadaljevanju: KO) je organ krajevne organizacije stranke in deluje na svojem območju v
okviru programa in politike stranke.
Odbor mestne četrti ima status KO, razen v primeru iz drugega odstavka 50. člena.
KO izvolijo člani stranke na rednem volilnem zboru in ima najmanj tri člane, med njimi predsednika in
tajnika.
Mandat članov KO traja štiri leta.
Redni letni zbor lahko sklene, da se mandat članov KO skrajša takoj.
60. člen
Volitve v KO so javne, tajne pa v primeru, če tako zahtevo člana podpre vsaj 10 % članov oziroma
udeležencev rednega zbora.
61. člen
Pristojnosti KO so zlasti:
- sprejemanje in izvajanje programa dela KO, ki upošteva politična, gospodarska, kulturna in druga
vprašanja kraja in je v skladu s programskimi načeli stranke,
- obravnava druge politične probleme,
- skrbi za aktivnosti in potek dela stranke na svojem območju,
- sodeluje v volilni kampanji,
- predlaga kandidate za občinski svet,
- sodeluje pri volitvah OO stranke,
- v sodelovanju z OO vodi kandidacijske postopke za svete krajevnih skupnosti,
- opravlja druge zadeve, ki mu jih določijo pristojni organi stranke.
62. člen
Seje KO stranke sklicuje predsednik po programu dela oziroma po potrebi.
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KO veljavno sprejema sklepe iz svoje pristojnosti, če je na seji prisotna večina vseh članov odbora. Sklep
je sprejet, če zanj glasuje večina (opredeljenih) navzočih članov.
Za izvrševanje sklepov odbora skrbi in je odgovoren predsednik odbora, ki predstavlja odbor v stranki in
navzven.
63. člen
Če so v posameznem kraju organizirane vaške skupnosti na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, lahko
člani stranke v tem kraju organizirajo vaški odbor (v nadaljevanju: VO) stranke.
Za delo odbora in njegove pristojnosti iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe tega
statuta za KO.
64. člen
Podrobnejša določila o delu KO in VO opredeljujejo pravila OO.

NOTRANJA ORGANIZIRANOST
Glavno tajništvo
65. člen
Strokovno, organizacijsko in administrativno delo za stranko na ravni države opravlja Glavno tajništvo (v
nadaljevanju: Tajništvo). Tajništvo nudi strokovno pomoč vsem organom stranke.
Organiziranost Tajništva ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme IO stranke.

66. člen
Tajništvo organizira in vodi direktor stranke.
67. člen
Naloge, pristojnosti in odgovornosti direktorja stranke so zlasti:
-

vodenje Tajništva stranke in pri tem odločanje o administrativnih, personalnih in drugih zadevah v
okviru Tajništva,

-

odgovornost za pravočasno pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi stranke,

-

skrb za pretok informacij in usklajeno delovanje med IO in vodstvom stranke ter organi stranke na
regionalni in lokalni ravni,

-

odločanje o uporabi finančnih sredstev v okviru razpoložljivih sredstev in namenov, določenih s
finančnim načrtom IO,

-

odgovornost za finančno in materialno poslovanje stranke,

-

odgovornost za vodenje registra članov stranke,

-

urejanje pravno premoženjskega razmerja stranke v primeru izbrisa stranke iz registra političnih strank
oziroma v primeru združitve ali razdružitve stranke na osnovi sklepov in navodil, ki jih sprejme IO
stranke,

-

sklicevanje sej OO oz. MO, kadar OO oz. MO ni bil sklican več kot šest mesecev,

-

skrb za ustrezne ukrepe za zagotovitev varstva in zaupnosti podatkov predvsem glede članske
evidence in finančnega poslovanja stranke.
68. člen

Predsednik stranke oziroma direktor stranke na predlog predsednika stranke in ob soglasju IO znotraj
Tajništva oblikuje službe in imenuje njihove vodje. Vodje so za svoje delo in naloge neposredno odgovorni
predsedniku stranke in direktorju stranke. Njihove delovne naloge so opredeljene v posebnih aktih, ki jih na
predlog Statutarno-pravne komisije sprejme IO.
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DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJA STRANKE
69. člen
Stranka ima tudi podmladek, zveze in klube.

70. člen
Mladi člani stranke so strankin podmladek. Za mladega člana stranke oziroma člana podmladka stranke se
šteje vsaka oseba od 15. do 33. leta starosti, ki sprejema pravne akte strankinega podmladka in pravne
akte stranke ter prostovoljno podpiše pristopno izjavo, da želi sodelovati v podmladku in stranki.
Člani od 15. do 18. leta morajo izpolniti pristopno izjavo, kjer se opredelijo kot podmladek stranke.
Polnoletni člani podmladka stranke so člani SLS.
Svojo pripadnost organizaciji pa izkažejo z letno članarino podmladka, ki je simbolična in se zbira na
podračunu podmladka. Višino letne članarine določa IO podmladka na zadnji seji v tekočem letu.
Člani podmladka so samo tiste osebe, ki imajo poravnano članarino podmladka.
Nosilci funkcij so lahko člani podmladka tudi po 33. letu starosti, vendar najdlje do izteka mandata.
Slovenci in njihovi potomci, ki niso državljani Republike Slovenije, lahko postanejo zunanji člani podmladka,
če jih včlani IO podmladka. Zunanji člani nimajo volilne pravice oziroma pravice biti imenovani v organe
podmladka.
Vsak član podmladka prejme člansko izkaznico.
71. člen
Podmladek, zveze in klubi so združenja, ki imajo namen zastopati in širiti interese svojih članov in
usmeritve stranke na svojem področju. Pri tem veljajo naslednje določbe:
-

iniciativni odbor za ustanovitev zveze in kluba mora imeti najmanj 50 članov in soglasje IO. O izjemah v
upravičenih primerih odloči IO,

-

organizacijsko so podmladek, zveze in klubi praviloma enaki organizacijski strukturi stranke,

-

podmladek, zveze in klubi imajo svoja pravila, ki ne smejo biti v nasprotju s Statutom stranke in drugimi
akti stranke,

-

v podmladku, zvezah in klubih lahko sodelujejo strokovnjaki, ki niso člani stranke, vendar le kot
svetovalci,

-

za organe podmladka, zvez in klubov lahko kandidirajo samo člani stranke,

-

podmladek, zveze in klubi imajo lahko svoj znak,

-

podmladek, zveze in klubi se vzdržujejo iz lastnih dohodkov, iz dela sredstev, ki jih določi IO, in iz drugih
sredstev,

-

podmladku, zvezam in klubom, ki delujejo v nasprotju s Statutom in cilji stranke, IO odvzame mandat in
sproži postopke za predčasni volilni Kongres,

-

predsedniki zvez in klubov ali njihovi predstavniki sodelujejo pri delu stranke, kadar so na dnevnem redu
zadeve z njihovega delovnega področja,

-

v kandidacijskem postopku za volitve v strankine organe je treba zvezam in klubom zagotoviti možnost
kandidiranja njihovih predstavnikov.
72. člen

Razen podmladka, katerega članarina je opredeljena v 70. členu, imajo zveze in klubi stanovsko članarino.
Svojo pripadnost organizaciji izkažejo z letno članarino zvez in klubov, ki se zbira na podračunu zvez in
klubov. Poravnana članarina zvez in klubov ne nadomesti letne članarine SLS.
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Člani zveze oziroma kluba so samo tiste osebe, ki imajo poravnano članarino zveze oziroma kluba.
Višino letne stanovske članarine določijo zveze in klubi na svoji zadnji seji v letu.

KANDIDIRANJE NA VOLITVAH
73. člen
Pravila za kandidiranje na državnih, lokalnih in drugih volitvah sprejme IO stranke na predlog vodstva
stranke, če v zakonu ni drugače določeno.
Pravila morajo biti usklajena z veljavno zakonodajo.

74. člen
Kandidirajo lahko vsi polnoletni člani stranke. Pri kandidiranju mora stranka posvetiti posebno pozornost
kandidatom, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje kandidature, so delovni, ugledni in spoštovani v okolju, v
katerem živijo.
Pri določanju kandidatov za volitve, navedene v prvem odstavku, morajo biti zagotovljene enake možnosti
obeh spolov.
Člani SLS lahko kandidirajo le na listi SLS.

FINANCIRANJE
75. člen
Stranka pri financiranju uporablja določbe zakonov, ki urejajo financiranje političnih strank.
Stranka si zagotavlja finančna sredstva za delovanje stranke iz državnega in občinskih proračunov, iz
članarine svojih članov, prostovoljnih prispevkov in daril posameznikov, podjetij in organizacij, iz dobička
podjetij, katerih lastnik je lahko po zakonu, in iz drugih zakonitih virov.
76. člen
Letno članarino za člane določa IO na svoji zadnji decembrski seji in to velja za naslednje leto.
Predsednik OO oz. MO o oprostitvi plačila članarine in razlogih zanjo poroča predsedniku stranke.
Predsednik stranke v roku 30 dni oprostitev lahko potrdi ali zavrne. Do potrditve predsednika stranke se
šteje, da član ni oproščen plačila članarine. V primeru, da predsednik stranke v roku ne sporoči odločitve,
se šteje, da je oprostitev potrjena. Predsednik stranke enkrat letno poroča o številu oproščenih članarin
Izvršilnemu odboru SLS.
Šteje se, da je v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena članarina plačana.
Članarino je treba plačati najkasneje do konca marca za tekoče leto oziroma ob vpisu v članstvo.
Članarino članov stranke, katerih opravljanje funkcije prinaša finančne ugodnosti, se določi s posebnim
pravilnikom.
77. člen
IO lahko ob upoštevanju nujnih finančnih potreb za realizacijo posameznih programov odborov stranke
odloča o prerazporejanju sredstev v okviru stranke.
78. člen
Finančno poslovanje stranke na vseh nivojih ureja poseben pravilnik.
Pravilnik določa zlasti način financiranja vseh organov stranke in odgovornost vseh, ki razpolagajo s
sredstvi na vseh ravneh, način uporabe sredstev in finančni nadzor.
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SODELOVANJE Z DRUGIMI POLITIČNIMI STRANKAMI IN ORGANIZACIJAMI
79. člen
Stranka lahko sklepa sporazume in koalicije z drugimi strankami. O tem odloča GO na predlog IO.

IZDAJATELJSKA IN USTANOVITELJSKA DEJAVNOST
80. člen
Stranka izdaja redne in izredne publikacije, knjige, propagandno gradivo in podobno skladno s svojim
programom.
Stranka je lahko ustanovitelj organizacij, ki podpirajo uresničevanje njenega programa. O tem odloča IO.

PRIZNANJA IN ODLIČJA
81. člen
Stranka podeljuje svojim zaslužnim članom ter tudi drugim, za stranko zaslužnim osebam, zahvale,
priznanja in častne funkcije.
Vrsto, način in merila za podeljevanje odličij, priznanj in častnih funkcij IO določi s posebnim pravilnikom.
Priznanja, ki se podeljujejo, so:
- častni predsednik,
- častni član,
- zahvala,
- priznanje.

NOTRANJI AKTI STRANKE
82. člen
Stranka ima naslednje splošne akte: Kodeks etičnega ravnanja SLS, pristopno izjavo, Akt o sistemizaciji.
Lahko pa sprejema tudi pravilnike, poslovnike in navodila.
Splošne akte pripravi Statutarno-pravna komisija, sprejme pa jih IO na predlog vodstva stranke.
83. člen
Organi stranke na vseh ravneh delovanja delujejo skladno s poslovniki, ki jih za posamezne vrste organov
sprejme IO, razen za GO in Kongres. Predlog poslovnika GO pripravi IO, sprejme pa ga GO. Predlog
Poslovnika Kongresa pripravi vodstvo stranke, potrdi ga IO, dokončno pa ga sprejme Kongres, in sicer
takoj po izvolitvi delovnega predsedstva.

SPREMEMBE STATUTA
84. člen
Pisno pobudo za spremembe in dopolnitve statuta lahko poda vsak član. Pobuda se posreduje Tajništvu, ki
jo posreduje pristojnemu organu stranke.
85. člen
Predlog sprememb in dopolnitev statuta na predlog ali z mnenjem Statutarno pravne komisije pripravi IO na
podlagi predhodne najmanj enomesečne javne razprave.
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Statutarno pravna komisija se mora na pobudo za pripravo predloga sprememb in dopolnitev statuta oz. na
pobudo za pripravo mnenja k predlaganim spremembam in dopolnitvam statuta odzvati v roku 30 dni. Če
IO ne prejme ustreznega odziva Statutarno pravne komisije lahko sam pripravi predlog sprememb oz.
nadaljuje s postopkom sprememb in dopolnitev.

ZDRUŽITEV, RAZDRUŽITEV ALI PRENEHANJE STRANKE
86. člen
Sklep o začetku postopka za združitev, razdružitev ali prenehanje stranke sprejme GO na predlog IO, ki
istočasno sprejme tudi navodilo postopka za združitev, razdružitev ali prenehanje stranke.
IO pripravi končni predlog za Kongres.
87. 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.
88. člen
Statut začne veljati z dnem sprejetja na Kongresu.

Spremembe in dopolnitve Statuta Slovenske ljudske stranke z dne 21.11.2015 vsebujejo naslednje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE:
I.
Določbe prve alineje drugega odstavka 26. člena, četrte alineje prvega odstavka 28. člena, 31.a člena ter
drugega stavka 38. člena, se začnejo uporabljati od prvega naslednjega volilnega Kongresa dalje.
II.
Člane Razsodišča imenuje Glavni odbor na svoji prvi seji po dnevu uveljavitve sprememb in dopolnitev
statuta. Članom razsodišča mandat poteče istočasno s potekom mandata trenutnih organov stranke.
III.
Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo z dnem sprejetja na Kongresu.

mag. Marko Zidanšek
predsednik Slovenske ljudske stranke

Ljubljana, 21. november 2015
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