Na podlagi Zakona o političnih strankah (Ur.l. RS št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14 ) je
ustanovni kongres stranke ZA LJUDSTVO SLOVENIJE na ustanovnem sestanku dne 30. 01. 2022
v Zgornji Polskavi sprejel

STATUT
ZA LJUDSTVO SLOVENIJE
I.

TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

Stranka z imenom ZA LJUDSTVO SLOVENIJE je politična stranka. Je pravna oseba s svojim
transakcijskim računom in sedežem v Lesično ter deluje na območju Republike Slovenije (v
nadaljevanju R Slovenija) in na območju Evropske Unije. Delovanje stranke je javno.
Stranka Za ljudstvo Slovenije se ustanavlja za obdobje največ dveh mandatov. Ocenjujemo, da v
kolikor bo volja ljudstva izražena in bomo lahko dosegli željene spremembe bo ta čas dovolj
zato, da te spremembe izpeljemo; v kolikor podpore ljudstva za predlagane spremembe ne bo,
smo v političnem prostoru nepotrebni.
2. člen
Polno ime stranke je ZA LJUDSTVO SLOVENIJE
Kratica imena je ZLS
Znak in simbol stranke predstavlja obris Triglava na modri podlagi pod katerim so tri črtice, ki
simbolizirajo slovensko zastavo (bela, modra in rdeča) pod orisom je izpisano ime stranke z
modro poudarjeno črko L, rdeče poudarjeno črko S v pisavi Montserrat Regular. Barvne
vrednosti:
Rdeča: (RGB: #C00000, CMYK: 0/92/100/0)
Svetlo modra: (RGB: #0072B0, CMYK: 100/36/2/10)
Temno modra: (RGB: #004F7B, CMYK: 100/44/9/42)

Žig stranke bo enobarven, grafično enak logotipu.
3. člen
Izrazi v tem Statutu, ki se nanašajo na ljudi in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo
tudi za ženski spol.
Člani se združujejo v stranko z namenom in željo, da bi v njej in skozi njo izkoristili ustavno
pravico do svobodnega združevanja, pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev ter
uresničili svoje politične cilje, želje, pričakovanja in hotenja, zapisane v programu stranke.
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TEMELJNI PROGRAMSKI CILJI STRANKE
4. člen
Temeljni programski cilji stranke so:
1.Ob nujnih spremembah Ustave bomo prvič v Republiki Sloveniji vzpostavili moč odločanja
ljudstva. Vzpostavili bomo poštene in pravične temelje za sobivanje vseh državljank in
državljanov. Država je last vseh državljanov in cilj je, da končno to tudi resnično postane.
2. Zagotavljanje pravičnejše delitve novo ustvarjene vrednosti, zagotavljanje normalnih pogojev
dela in medsebojnih odnosov za vse delavce in druge državljane R Slovenije, predvsem
pravičnega plačila za pošteno delo. Delavec je vsakdo, ki si s svojim umskim ali fizičnim delom
služi vsakdanji kruh in njegovo preživetje ni odvisno od lastništva kapitala.
3. Zagotavljanje človeka dostojne življenjske ravni vseh prebivalcev Slovenije in odprava
revščine v skladu z načeli družbene pravičnosti, solidarnosti in odgovornosti do posameznika in
narave. Človek in okolje imata prednost pred kapitalom.
4. Razvoj energijsko in snovno učinkovitega, družbeno odgovornega gospodarstva ter
kmetijstva za potrebe ljudi in okolja po načelih zelenega krožnega gospodarstva in pravične
trgovine.
5. Zagotavljanje vladavine prava, strokovnega, učinkovitega, gospodarnega in preglednega
delovanja državnih in drugih javnih institucij ter enakopravne obravnave državljanov pred
zakonom in vsemi institucijami.
II.

ČLANSTVO
5. člen

Član stranke lahko v skladu z zakonom postane vsak državljan Republike Slovenije, ki z
izpolnjeno pristopno izjavo potrdi, da sprejema statut in program stranke. Član stranke lahko
postane tudi državljan države EU, ki mu je v Sloveniji priznana volilna pravica, in izpolni ter
podpiše pristopno izjavo, s katero sprejme statut in program stranke. Član stranke lahko
postane tudi oseba, ki je dopolnila 15 (petnajst) let starosti ob predložitvi pisne privolitve svojega
zakonitega zastopnika. Tujec ne more postati član stranke, lahko pa na priporočilo člana stranke
postane častni član stranke.
Članstvo nastopi z vpisom v register članov ob predhodnem plačilu članarine. Podatki v
registru članstva zajemajo: ime in priimek člana, rojstni datum, njegov naslov in občino, njegov
elektronski naslov, telefonsko številko ter zaznamek o plačilu članarine.
Register članstva v elektronski obliki, zavarovani proti zlorabi ali uničenju, se vodi na sedežu
stranke, vodi ga glavni tajnik, ki je tudi njegov skrbnik. Izvršni odbor na predlog predsedstva
stranke določi namestnika skrbnika, na katerega se glasi pooblastilo, da lahko upravlja s
registrom v primeru odsotnosti skrbnika članstva. Dostop v prisotnosti skrbnika registra ali
pooblaščenca skrbnika imajo predsednik ter sopredsedniki stranke. Dokler niso ustanovljeni
lokalni odbori, glavni tajnik hrani tudi pristopne izjave in poskrbi za plačilo članarine, nato pa
izvaja nadzor.
Register se vodi skladno z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Člani spremembe svojih podatkov javljajo glavnemu tajniku pisno ali preko elektronske pošte na
glavni naslov stranke. Kjer so ustanovljeni LO, spremembe posredujejo tajniku LO. Tajniki LO
ažurno, najkasneje do konca leta, poskrbijo za plačilo članarine.
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Član stranke je hkrati tudi član LO glede na njegovo stalno bivališče ali začasno prebivališče.
Stranka ima tudi častne člane stranke. Predlog za imenovanje častnega člana lahko poda vsak
član ali organ stranke, imenovanje pa potrdi svet stranke. Častni člani so oproščeni plačevanja
članarine in so lahko vabljeni na seje organov stranke, vendar nimajo glasovalne pravice.

6. člen
Član stranke ne sme biti član druge politične stranke, registrirane v Sloveniji. V kolikor se to
naknadno ugotovi, se izvede izbris na način, kot je določeno v 8 (osmem) členu tega statuta.
7. člen
Član stranke ima pravico da:
− sooblikuje in souresničuje politiko stranke;
− lahko voli in je voljen ali imenovan v organe stranke;
− kandidira na kandidatnih listah stranke za volitve v predstavniška telesa;
− je obveščen o delu stranke;
− od vodstva stranke dobi odgovore na postavljena vprašanja.
Član stranke ima dolžnost:
− da se ravna po statutu in programu stranke;
− da aktivno sodeluje v organih, v katere je bil izvoljen ali imenovan ter uresničuje sklepe
organov stranke;
− da redno plačuje članarino;
− da skrbi za svoj ugled in ugled stranke.
Člani stranke, izvoljeni ali imenovani na predstavniške funkcije, so odgovorni članom ali
organom, ki so jih izvolili ali imenovali.
8. člen
Članstvo v stranki preneha:
− s pisno izstopno izjavo;
− z izbrisom iz centralnega in lokalnega registra in razvida;
− s smrtjo;
− z izključitvijo.
Izbris iz registra se opravi v primeru, če član dvakrat zaporedoma ne poravna članarino, ali
članarino poravnava neredno, pa je bil predhodno pisno pozvan, da to opravi. O izbrisu se člana
pisno obvesti v 8 (osmih) dneh po opravljenem izbrisu.
Član je lahko izključen iz stranke:
- če huje krši statut ali deluje v nasprotju s programom stranke;
- če s svojim delom, javnim nastopanjem ali drugim ravnanjem stranki povzroča moralno ali
materialno škodo ter izvaja dejanja, ki so nečastna in nemoralna za člana stranke.
Predlog za izključitev iz stranke lahko poda vsak član stranke, lokalni ali pokrajinski odbor ali
organ stranke oziroma glavni tajnik, v kolikor je vzrok za to dejanje, kot je navedeno v 3.
odstavku tega člena. Postopek na prvi stopnji vodi LO.
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O dokončni izključitvi člana na drugi stopnji odloča častno razsodišče. Kršitve, sankcije in
postopki na prvi in drugi stopnji so opredeljeni v pravilniku o disciplinskem postopku. Zoper
sklep o izključitvi se član lahko pritoži v roku 15 (petnajstih) dni od izdaje sklepa na svet
stranke. Odločitev sveta stranke je dokončna.
Izbris iz članstva izvede skrbnik sistema registra članstva.

III.

ORGANIZACIJA IN ORGANI STRANKE
9. člen

Stranka je organizirana po funkcionalnem, interesnem in teritorialnem načelu. Funkcionalno
organiziranost predstavlja struktura organov stranke. Interesno organiziranost predstavljajo
sekcije stranke glede na interesna področja, ki jih določi svet stranke.
Teritorialno organiziranost predstavljajo lokalni odbori stranke ustanovljeni in organizirani na
območjih lokalnih skupnosti in sicer kot občinski odbori, kot mestni odbori na območju mestnih
občin in medobčinski odbori na območju več občin, v katerih ni dovolj članstva ali interesa za
ustanovitev občinskih odborov in je povezovanje smiselno(skupno: lokalni odbori).
Dokler stranka nima svojih prostorov, se organi sestajajo na dogovorjenih krajih.
Pri strankinih organizacijskih enotah sta poleg naziva stranke navedena vrsta in sedež
organizacijske enote. Obliko določa pravilnik o celostni grafični podobi stranke.
Organi stranke
10. člen
Organe stranke sestavljajo člani stranke. Mandat vseh organov stranke, tako na lokalni ravni kot
na državni ravni, traja 4 (štiri) leta, svojo funkcijo pa opravljajo do izvolitve novih organov. Člani
organa stranke lahko isto funkcijo opravljajo največ dvakrat.
Organi stranke odločajo na rednih, izrednih ter dopisnih sejah.
Na rednih in izrednih sejah organov stranke se veljavno odloča, če je na seji prisotna večina
njihovih članov (sklepčnost). Odločitve se sprejemajo z večino opredeljenih glasov prisotnih
članov, oziroma skladno s pravili za posamezen organ, če so določena. Izglasovane odločitve so
zavezujoče za vse člane stranke, ki jih zadevajo.
Organi lahko odločajo tudi na dopisnih sejah. Na dopisnih sejah mora biti omogočeno odločanje
vsem članom organa. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica udeleženih članov
organa, potrebnih za sklepčnost. Predsedujoči določi čas, po katerem se glasovanje prične in
izteče, vendar ne manj kot 3 (tri) dni. Na dopisnih sejah se lahko odloča o manj pomembnih
stvareh in vprašanjih, kjer je mogoč enoznačen odgovor z da ali ne. Ne sme se odločati o
vsebinskih vprašanjih s področja statuta, programa, poslovnika, kadrovskih zadev in
povezovanja z drugimi političnimi subjekti. Dopisnega kongresa ni dovoljeno sklicati.
Člani organov stranke so se dolžni udeleževati sej organov, katerih člani so. V kolikor se voljeni
ali imenovani član organa seje iz neopravičenih razlogov ne udeleži več kot trikrat zapored, ali
petkrat v tekočem letu, mu preneha mandat. V tem primeru nadomestnega člana izvoli organ, ki
je člana, kateremu je mandat potekel, tudi izvolil. V času med dvema kongresoma nadomestne
člane izvoli Svet stranke.
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Organi lahko svoje delovanje uredijo s poslovniki ali pravilniki, ki jih sprejme svet stranke.
Individualne funkcije na isti ravni organiziranosti med seboj niso združljive in ni mogoče
podvajanje funkcij, razen v primeru, ko je član predsedstvo stranke.

Organiziranost na državni ravni
11. člen
Organi stranke na državni ravni so:
− kongres;
− svet stranke;
− izvršni odbor;
− predsedstvo stranke;
− glavni tajnik stranke;
− statutarna komisija;
− nadzorni odbor;
− častno razsodišče;
− programski svet.
Kongres
12. člen
Kongres je organ, ki ga sestavljajo vsi člani stranke, dokler članstvo ne preseže 300 (tristo) članov.
Nad 300 članov kongres sestavljajo delegati po naslednjem ključu: Lokalni odbori do 50 članov 2
delegata, za vsakih nadaljnjih 50 po 1 delegat. Delegati so tudi predsedniki pokrajinskih odborov
volilih enot. Sestaja se najmanj enkrat na dve leti ali po potrebi, torej redno ali izredno. Vsak
drugi kongres je volilni, po potrebi pa se volilni kongres razpiše tudi izredno na predlog sveta
stranke. Na kongres se vabi tudi častne člane.
Kongres sklicuje predsedstvo stranke. Predlagatelji sklica izrednega kongresa so določeni v
poslovniku stranke. Kongresa se ne sklicuje v času 3 (treh) mesecev pred volitvami na
evropskem, državnem ali lokalnem nivoju, ampak v tem primeru v času po opravljenih volitvah.
V primeru, da se iz razloga, navedenega v tem členu statuta sklic kongresa premakne za 3 (tri)
ali več mesecev in bi bil kongres volilne narave, se mandat že izvoljenih organov lahko podaljša
do naslednjega sklica kongresa. Tako v tem času organi opravljajo mandat z vsemi pooblastili.
Kongres vodi delovno predsedstvo v sestavi predsednika delovnega predsedstva, zapisnikarja,
ter dveh članov. Delovno predsedstvo izvoli kongres, ki imenuje dva overovatelja zapisnika in
volilno komisijo, če je kongres volilne narave. Volilna komisija nadzira postopke volitev. Delovno
predsedstvo, volilno komisijo in overovatelje predlaga predsedstvo stranke pred začetkom
kongresa.
Kongres lahko sprejme poslovnik o svojem delu. Kongres
-

sprejema statut, poslovnik in program stranke;
izvoli predsedstvo stranke,
sprejema letno poročilo predsedstva stranke za preteklo leto in njegov predlog političnih
usmeritev za naslednje leto;
sprejema poročilo Sveta stranke, izvršnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča;
odloča o ukinitvi stranke, statusni spojitvi ali pripojitvi k drugi stranki ali razdružitvi stranke
in o nasledstvu stranke;
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-

svečano imenuje častne člane stranke.

Če Kongres ne sprejme letnih poročil o delu ali predloga političnih usmeritev, se šteje, da je bila
predsedstvu izglasovana nezaupnica. Nato se izvede glasovanje o njegovi razrešitvi ter izvoli
novo predsedstvo po predpisanih postopkih. Lahko pa se določi vršilca dolžnosti, ki ima nalogo
pripraviti in sklicati izredni kongres volilne narave.
Kongres veljavno odloča, če so bili nanj najmanj 7 (sedem) dni pred zasedanjem vabljeni vsi
člani stranke, oziroma delegati po ključu. Člane z elektronskimi naslovi se vabi preko
elektronske pošte, ostale člane pa preko navadne pošte.
Način glasovanja pri volitvah je določen v poslovniku stranke, ki opisuje načine volitev,
imenovanj, razrešitev ter razpustitev.
Kongres sklicuje predsedstvo stranke, dnevni red določi Svet stranke. Izredni kongres lahko
skliče Predsedstvo stranke, Svet stranke na predlog 1/3 svetnikov ali na predlog izvršnega
odbora stranke ali najmanj 1/3 lokalnih odborov članov po načelu en odbor en glas. V tem
primeru je predsedstvo stranke dolžno opraviti sklic, v primeru neodzivnosti skliče izredni
kongres izvršni odbor.

Svet stranke
13. člen
Najvišji organ med kongresoma je Svet stranke, ki ga sestavljajo:
-

predsednik
sopredsedniki
glavni tajnik
izvršni odbor
predsedniki lokalnih odborov

Na seje se lahko vabijo poslanci in po potrebi predstavniki odborov in komisij, ali druge
udeležence, ki pa nimajo glasovalne pravice. Seja je lahko zaprta za javnost, o čemer na predlog
predsedstva stranke odloči Svet stranke.
Svet stranke sklicuje in vodi predsednik Sveta ali po njegovem pooblastilu podpredsednik Sveta.
Prvo sejo skliče predsednik stranke. Na seji svetniki izvolijo predsednika in podpredsednika
Sveta.
Svet zaseda po potrebi.
Če katerikoli organ stranke, poslanska skupina v državnem zboru, 1/3 lokalnih odborov ali 1/3
članov sveta stranke zahtevajo sklic sveta stranke, ga mora predsednik sveta sklicati najkasneje
v roku 3 (treh) dni od prejema zahteve in najmanj 24 ur pred samim začetkom tega sklica. Če je
predsednik sveta odsoten, skliče svet stranke glavni tajnik.
14. člen
Svet stranke:
− sprejema spremembe statuta, ki so nujno potrebne zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo,
če take spremembe bistveno ne posegajo v organizacijsko shemo statuta, oziroma če so
spremembe statuta vezane na delovanje organov stranke;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

obravnava in sprejema nujne spremembe programa stranke na predlog organov stranke, ali
na utemeljene predloge lokalnih odborov ali članstva;
sprejema spremembe poslovnika na predlog predsedstva ali izvršnega odbora, ali najmanj
dveh pokrajinskih odborov;
predlaga spremembe imena in znaka stranke. Spremembe daje v potrditev naslednjemu
rednemu kongresu stranke
izvoli nadomestne člane Sveta stranke in Izvršnega odbora, ki jim je zaradi kateregakoli
razloga prenehal mandat, pri čemer pazi, da so iz iste volilne enote, iz katere je tudi
manjkajoči član;
na predlog Izvršnega odbora, tretjine članov sveta, tretjine pokrajinskih odborov volilih enot
ali tretjine članstva odloča o nezaupnici predsedstvu stranke in sklicu izrednega kongresa;
obravnava delovanje organov stranke in poslanske skupine in daje usmeritve za njihovo
delo;
na predlog Izvršnega odbora obravnava pobude članov in organov stranke;
odloča o kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke, razen tistih, ki
so že določene v tem statutu ali s sklepi kongresa, ter v zvezi s tem in s ciljem podrobnejše
ureditve posamezne zadeve sprejema ustrezne akte na predlog izvršilnega odbora;
odloča o finančnem poslovanju stranke in določa višino letne članarine;
sprejema notranje pravne akte, ki jih določa zakonodaja in ta statut;
potrdi imenovanje častnih članov stranke na kongresu;
Izvoli člane statutarne komisije, nadzornega odbora, častnega razsodišča in programskega
sveta
ustanavlja nove sekcije, komisije in delovne skupine, določa njihovo sestavo, pristojnosti in
mandate, imenuje njihove predsednice in predsednike;
izvoli predsednika in podpredsednika sveta stranke;
določa način uresničevanja zakonskih določb o enakopravni zastopanosti spolov;
sprejema usmeritve stranke za volitve v predstavniške organe na lokalni ravni, ravni države
in ravni EU in odloča o vključitvi v kampanje za potrebe volitev oziroma referendumov,
Odloča tudi o morebitnih skupnih nastopih in povezavah na volitvah na predlog izvršilnega
odbora;
odloča o koalicijskih in drugih povezovanjih stranke in daje obligatorno mnenje o takih
povezovanjih na lokalni ravni
odloča o predlogih, ki jih posreduje izvršilni odbor;
izvršuje druga pooblastila, določena s sklepi kongresa;

Svet stranke lahko odloči, da pred sprejemanjem posamezne odločitve pridobi mnenje članov
stranke. Svet stranke lahko sprejme poslovnik o svojem delu.
Predsedstvo stranke
15. člen
Predsedstvo stranke je izvršilni organ stranke. Predsedstvo stranke lahko šteje do 9 (devet)
članov, predsednik in do 8 sopredsednikov, ki se izvolijo na kongresu in prihajajo iz posamezne
volilne enote. Člani posamezne volilne enote lahko predlagajo kandidata za sopredsednika v
njihovi volilni enoti. Kandidature so individualne. Pričetek kandidacijskega postopka iz katerega
koli razloga objavi predsednik Sveta stranke. Svet stranke lahko sprejme mnenje glede
kandidatov. Sopredsednika lahko za začasno opravljanje funkcije do prvega volilnega kongresa
predlaga in izvoli večina članov posamezne volilne enote.
Predsednik stranko predstavlja, vodi in zastopa v javnosti in v pravnem prometu kot odgovorna
oseba.
Predsednik koordinira delo predsedstva.
Predsedstvo
− vodi stranko in jo predstavlja v javnosti;
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−

predlaga in izvaja aktivnosti za varno in zakonito delovanje stranke ter nadzira glavnega
tajnika in tajništvo;
− izvršuje druga pooblastila, določena s tem statutom, sklepi kongresa in sveta stranke;
− je samostojno pri izbiri strokovne ekipe za svoje delovanje in aktivnosti. Pri tem se lahko
posvetuje z Izvršnim odborom;
− je samostojno pri odločitvah in izjavah vezanih na kratek odziven čas. O njih se lahko
posvetuje z Izvršnim odborom;
− sklicuje in vodi seje izvršnega odbora
− imenuje glavnega tajnika
− spreminja naslov sedeža stranke
Predsedstvo odloča s soglasjem. Če soglasje ni mogoče, o zadevi odloči Svet stranke. Za politično
koordinacijo in strategijo stranke lahko predsedstvo sklicuje kolegije in predlaga ustanovitev
delovnih teles.
V primeru odstopa ali izglasovane nezaupnice celotnemu predsedstvu do izvolitve novega to
funkcijo opravlja predsednik Sveta stranke, vendar največ za dobo 6 (šestih) mesecev. Opravlja
lahko le nujna opravila
Izvršni odbor
16. člen
Izvršni odbor ima do 18 (osemnajst) članov.
Izvršni odbor sestavlja:
- do 8 (osem) članov, po eden iz vsake volilne enote, ki ga izvolijo predsedniki lokalnih
odborov v posamezni volilni enoti
- predsedstvo stranke;
- glavni tajnik stranke:
Na sejo izvršnega odbora se vabi predsednika in sopredsednike Sveta stranke, nadzornega
odbora, lahko pa tudi druge udeležence, ki lahko prispevajo h kakovosti obravnave
posameznega vprašanja.
Izvršni odbor:
- pripravlja predloge za obravnavo na seji sveta stranke;
- sprejema pobude članov in organov stranke ter Svetu stranke predlaga njihovo obravnavo;
− sprejema nujna politična stališča in izjave v času med dvema sejama sveta stranke;
− koordinira delo organov stranke na različnih ravneh organiziranosti;
− odloča o kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke, razen tistih, ki
so v pristojnostih kongresa ali sveta stranke;
− vodi ali izvršuje postopke volitev za vse organe in volitve na lokalni in državni ravni
organiziranosti, ter volitve v evropski parlament;
− potrjuje predlagane kandidate in kandidacijske liste s strani LO ali skupin v volilnih enotah
za vse navedene predstavniške ravni, razen lokalne, kjer se s kandidaturami seznani
− predlaga skupne koalicijske nastope na volitvah;
− predlaga komisijo za potrebe postopkov evidentiranja kandidatov za organe;
− na predlog predsedstva odloča o ukrepih za zakonito delovanje stranke in sprejema ustrezne
notranje pravne akte;
− se seznanja s finančnim poslovanjem stranke, odloča o nujnih finančnih zadevah, ter
razpravlja in odloča o zadevah, za katere je pooblaščen po tem statutu;
− izvršuje sklepe kongresa in sveta stranke;
− odloča o oprostitvi plačila članarine za posamezne člane.
Izvršni odbor lahko odloči, da pred sprejemanjem posameznega političnega stališča pridobi
mnenje sveta stranke ali kongresa.
Glavni tajnik stranke
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17. člen
Glavni tajnik stranke:
− s pooblastilom predsednika v skladu z zakonodajo zastopa stranko v pravnem prometu in je
tako odgovoren za materialno in finančno poslovanje stranke;
− v sodelovanju s predsedstvom stranke pripravlja letni finančni načrt in poročilo;
− vodi postopke in ureja premoženjsko-pravna razmerja stranke ob morebitnem izbrisu
stranke iz registra ali ob morebitni združitvi ali razdružitvi stranke;
− zagotavlja vso strokovno, administrativno in organizacijsko podporo organom stranke na
državni in lokalni ravni organiziranosti;
− organizira in izvaja aktivnosti stranke, skrbi za njeno usklajeno in koordinirano delovanje na
vseh ravneh organiziranosti, skrbi za obveščanje članov stranke o njenem delu, ureja
notranje-organizacijska vprašanja stranke in koordinira kadrovsko politiko stranke;
− skrbi za stike z mediji in sodeluje s pooblaščencem za te stike;
− izvršuje druga pooblastila, določena s tem statutom, ter sklepi pristojnih organov stranke, v
sodelovanju s predsedstvom stranke;
− izvaja in koordinira volilne postopke, v kolikor do njih pride na osnovi tega statuta.
Statutarna komisija
18. člen
Statutarna komisija je sestavljena iz 5 (petih) članov stranke, od katerih je vsaj eden pravnik.
Komisijo izvoli Svet stranke. Članstvo v njej ni združljivo s članstvom v drugih organih stranke
na državni ravni. Deluje z namenom zagotavljanja potrebnih sprememb statuta zaradi
sprememb zakonodaje in za udejanjanje potreb članstva ter odpravljanje anomalij v praksi.
Statutarna komisija daje tudi mnenje o vprašanjih s področja statuta in o skladnosti nižjih aktov
s statutom.
Nadzorni odbor
19. člen
Nadzorni odbor ima 3 (tri) člane, ki med seboj izvolijo predsednika. Nadzorni odbor izvoli Svet
stranke, ki izvoli tudi nadomestnega člana za zamenjavo odsotnega člana, razen predsednika
nadzornega odbora.
Nadzorni odbor nadzoruje finančno, materialno in drugo poslovanje stranke. O svojih
ugotovitvah pripravi letno poročilo in ga posreduje pristojnim organom stranke najkasneje do
31. marca tekočega leta za preteklo leto. V primeru potrebe nadzorni odbor pripravi tudi izredno
periodično poročilo.
Na sejah nadzornega odbora so lahko prisotni tudi predsedstvo stranke ter glavni sekretar.
Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugem organu stranke na državni
ravni.
Častno razsodišče
20. člen
Častno razsodišče ima 3 (tri) člane. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Častno razsodišče
izvoli Svet stranke, ki izvoli tudi nadomestnega člana za zamenjavo manjkajočega člana, razen
predsednika razsodišča. Častno razsodišče posluje v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme svet
stranke.
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Seje častnega razsodišča se sklicujejo po potrebi. Na sejah nadzornega odbora sta lahko prisotna
tudi predsednik stranke, glavni tajnik in druge zainteresirane osebe.
Člani častnega razsodišča:
− nadzorujejo spoštovanje splošnih etičnih načel v vseh postopkih, dejavnostih in javnem
delovanju stranke;
− iz razlogov, ki jih določa pravilnik o častnem razsodišču, odločajo o izključitvi člana iz
stranke, po postopku, ki je določen v pravilniku;
− na podlagi svojih ugotovitev po končanem postopku sestavijo poročilo in predloge za
spremembe postopkov ali predpisov delovanja stranke.
Člani častnega razsodišča najmanj enkrat letno pripravijo poročilo o svojem delu.
Programski svet
21. člen
Programski svet deluje z namenom zagotavljanja programskih smernic stranke za potrebe
delovanja stranke in volitev. Sestavljen je iz petih članov, ki jih izvoli Svet stranke. Ti med seboj
izvolijo predsednika, ki v sodelovanju z glavnim tajnikom sklicuje seje in pripravlja predloge za
obravnavo na seji.
Programski svet se pri svojem delu lahko posvetuje s strokovnjaki iz posameznih področij, ki so
lahko prisotni na sejah programskega sveta.
Organiziranost na lokalni ravni
22. člen
Na lokalnem nivoju je stranka organizirana v občinah. Člani stranke sestavljajo občinske,
medobčinske ali mestne odbore (LO). LO lahko ustanovi najmanj 5 (pet) članov, ki sestavijo
iniciativni odbor in o ustanovitvi obvestijo glavnega tajnika stranke.
Obvezni organi lokalnih odborov so predsednik, podpredsednik, tajnik. Tajnik o delu odbora,
članstvu in finančnem poslovanju vodi dokumentacijo.
Lokalni odbor sestavljajo člani, ki imajo stalno ali začasno bivališče na območju, ki ga pokriva
lokalni odbor. Lokalni odbor je konstituiran, ko na sestanku sprejme statutarna pravila o svojem
delovanju in v skladu s statutarnimi pravili izvoli organe lokalnega odbora. Prvo sejo sveta
občinskega odbora skliče iniciativni odbor, ki o tem predhodno obvesti glavnega tajnika in mu
po seji pošlje kopijo ustanovnega zapisnika. Zaželeno je, da na seji sodeluje vodstvo stranke.
Občinski ali mestni odbori stranke delujejo samostojno v okviru statuta, programa in statutarnih
pravil ter usmeritev in sklepov kongresa in sveta stranke. Za odločanje veljajo pravila
sklepčnosti iz poslovnika stranke.
Član se ob pristopu odloči, ali bo član občinskega odbora glede na svoje stalno bivališče ali
začasno prebivališče. Če spremeni bivališče, o tem obvesti tajnika LO in se včlani v drug odbor.
V kolikor na območju občine ni interesa za ustanovitev občinskega odbora ali je članstva
premalo, se lahko ustanovi medobčinski odbor, ki pokriva območja dveh ali več sosednjih občin.
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V primeru velikega števila članov v občini ali njenih posameznih delih se lahko ustanovijo
četrtni, vaški ali krajevni odbori stranke. Pogoj je najmanj 5 članov. Vodstvo lokalnega odbora
stranke sestavljajo predsednik, podpredsednik in tajnik.
Celostna grafična podoba in poimenovanje lokalnih odborov je usklajena in enaka na celotni
državni ravni in zanjo skrbi, odgovarja ter vodi vse postopke Izvršni odbor stranke v
sodelovanju z glavnim tajnikom in PR skupino.

Pokrajinski odbori
23. člen
V volilni enoti, v kateri so organizirani najmanj 3 (trije) lokalni odbori, se ustanovi pokrajinski
odbor. Člani odbora so po funkciji predsedniki občinskih ali mestnih odborov, ter iz vsakega LO
po en izvoljen delegat. Člani odbora na konstitutivni seji izmed članov PO izvolijo predsednika,
podpredsednika in tajnika. Mandat funkcionarjev je določen v 10. členu Statuta.
Naloge pokrajinskega odbora so:
koordinacija dela odborov na njihovem območju in v odnosu do centrale stranke;
- priprava in pomoč pri ustanovitvi novih odborov;
koordinacija dela na volitvah in vlaganje dokumentacije pri volilnih komisijah volilnih enot;
- evidentiranje kandidatov za volitve in funkcije v stranki;
- strokovna pomoč lokalnim odborom.
Pokrajinski odbor volilne enote na eni prvih sej sprejme statutarna pravila delovanja. Za
odločanje veljajo pravila sklepčnosti iz poslovnika stranke.
24. člen
Svet stranke na predlog članstva ali glavnega tajnika lahko razpusti vodstvo lokalnega ali
pokrajinskega odbora, če je neaktivno, če deluje v nasprotju s temeljnimi statutarnimi
določbami, statutarnimi pravili ali programom stranke in povzroča politično, moralno ali
materialno škodo stranki. Glavni tajnik stranke mora v 30 (tridesetih) dneh po razpustitvi
organizirati nove volitve vodstva lokalnega oziroma pokrajinskega odbora.
V primeru, da pride v kandidacijskih postopkih ali glasovanju na lokalni ali pokrajinski ravni do
nepravilnosti, ki vplivajo na izid glasovanja, lahko svet stranke s sklepom take volitve razveljavi.
V tem primeru se izvede nov postopek volitev, pri čemer mora biti glasovanje izvedeno
najkasneje v tridesetih dneh po sprejetju sklepa sveta stranke. Vsa volilna opravila v tem
primeru vodi glavni tajnik stranke.

IV.

VOLITVE, IMENOVANJA, RAZREŠITVE, RAZPUSTITVE
25. člen

V stranki ZLS se volijo nosilci kolektivnih in individualnih funkcij. Postopke na državni ravni
vodi Komisija za evidentiranje, ki jo izvoli Svet stranke. Komisija šteje 5 (pet) članov, ki ne smejo
kandidirati na volitvah.
Kandidate v organe stranke evidentirajo in predlagajo v lokalnih odborih. Vsi kandidati za
katerokoli funkcijo ob evidentiranju izpolnijo in podpišejo soglasje za kandidaturo. Kandidature
s soglasji za kandidaturo in morebitnimi mnenji lokalni odbori pošljejo pokrajinskim, ti pa jih
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pošljejo komisiji za evidentiranje. Komisija za evidentiranje izvede pregled evidentiranih
kandidatov tako, da je omogočeno evidentiranje vseh članov.
Volitve nadzira volilna komisija, ki šteje 3 (tri) člane, od katerih je po možnosti vsaj eden
pravnik. Član komisije ne sme biti kandidat na samih volitvah. Volilna komisija je dolžna
vsakomur, ki voli, na ustrezen način pojasniti pravila in postopek volitev.
Način volitev je urejen v poslovniku stranke, ki ga sprejme Svet stranke.
26. člen
Pobudo za razrešitev individualnih in kolektivnih članov organov Stranke, izvoljenih na
kongresu, lahko poda 1/3 članov Sveta stranke, 1/3 pokrajinskih odborov ali 1/3 lokalnih
odborov. O pobudi odloča svet stranke v sestavi najmanj 2/3 članov. Če je izglasovana razrešitev
predsedstva, ali več kot 10 članov Sveta stranke, ali najmanj 5 članov IO, Svet stranke določi tudi
datum volilnega kongresa. Če je izglasovana razrešitev posameznih članov navedenih organov,
Svet stranke izvoli nove člane. Enako ravna, če je izglasovana razrešitev članov statutarne
komisije, nadzornega odbora, častnega razsodišča ali programskega sveta.
Pobudo za razrešitev glavnega tajnika stranke lahko poda predsedstvo stranke ali tretjina članov
sveta stranke. Razreši ga Svet stranke, ki ga je imenoval.
Razrešitev predsednika, podpredsednika, tajnika in drugih nosilcev individualnih ali kolektivnih
funkcij v lokalnem odboru ali pododborih stranke lahko predlaga Svet stranke ali 1/3 članov
odbora. Razrešitev opravi Svet stranke. Postopek se predpiše v statutarnih pravilih.
Predlog razrešitve je mogoče podati, če oziroma član organa ali organ kot celota ne izvršuje
statutarnih nalog in sprejetega programa stranke. Razrešitev se opravi tako, da se o predlogu za
razrešitev glasuje »ZA« ali »PROTI«. Organ ali član organa je razrešen, če je večina veljavnih
glasov za razrešitev.
Predlog za razrešitev organov, ki jih volijo člani stranke na državni in lokalni ravni, ima status
glasovanja o zaupnici. Predlog je potrebno utemeljiti.
27. člen
Obrazložen predlog za spremembo statuta ali programa lahko poda najmanj 10 (deset) članov
stranke, 1 (en) lokalni ali pokrajinski odbor, 5 (pet) članov Sveta stranke, Izvršni odbor ali
Predsedstvo stranke.
Predloge za spremembo statuta obravnava Statutarna komisija, predloge za spremembo
programa pa Programski svet. Organa dajeta mnenje o utemeljenosti. Predloge z mnenji nato
obravnava Izvršni odbor. V primeru negativnega mnenja IO zavrne predlog. V primeru
pozitivnega mnenja ali vztrajanja predlagatelja pri spremembi o predlogu odloči Svet stranke v
skladu s prvo in drugo alinejo 14. člena tega statuta. Odločitev Sveta je dokončna
Kandidiranje na volitvah
28. člen
Pri volitvah kandidatov v državni zbor ali za predsednika republike oziroma pri kandidatih za
volitve v organe lokalne skupnosti se zagotavlja načelo enakih možnosti obeh spolov, tako da sta
na kandidatnih listah uravnoteženo zastopana oba spola. Pri tem je potrebno upoštevati
pozitivno zakonodajo s tega področja.
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Pravila za kandidiranje na državnih, lokalnih in drugih volitvah določi svet ZLS, na predlog
predsedstva ZLS in v skladu z veljavno zakonodajo.
Kandidature vlagajo: za predsednika države in poslance EU glavni tajnik stranke, za poslance
državnega zbora in sveta pristojni pokrajinski odbori volilnih enot (dokler niso formirani, glavni
tajnik) v skladu z veljavno zakonodajo. Poslanec ali funkcionar, ki predstavlja stranko Za
ljudstvo Slovenije v Državnem zboru ali v državnem organu, se lahko zaveže k dodatnim
pravicam in obveznostim, ki jih določi Svet stranke na predlog Predsedstva ali Izvršnega odbora.
Poslanci, ki so izvoljeni na listi stranke v predstavniška telesa na ravni države in EU, ustanovijo
poslanske skupine v skladu s predpisi in mnenji Sveta stranke.
Člani poslanskih skupin delujejo v skladu z ustavo in zakoni in so za svoje delo odgovorni
volivcem in članom stranke. Pri svojem delu upoštevajo statut in izvršujejo program stranke ter
stališča organov stranke na državni ravni.

V.

SREDSTVA IN FINANCIRANJE
29. člen

Finančno poslovanje se izvaja v skladu s Pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, ki
ga sprejme Svet stranke.
Stranka si v skladu z zakonom zagotavlja materialna in finančna sredstva za svoje delovanje s
prihodki od:
− članarin;
− prispevkov fizičnih oseb;
− daril;
− volil;
− od premoženja;
− iz državnega in lokalnih proračunov.
Predsednik države, poslanci EU in člani Evropske komisije, poslanci Državnega zbora RS,
občinski svetniki, državni sekretarji in podsekretarji ter ostali uslužbenci, ki so zasedli funkcije
po strankarskem razrezu, ki je rezultat volitev, od svojih neto osebnih dohodkov ali nagrad
(sejnine in dr.) odvajajo 10% na račun stranke. Občinski svetniki to lahko storijo dvakrat letno.
Višino članarine stranke določa Svet stranke na predlog predsedstva stranke, lahko pa jo določi
kongres.
Član stranke je lahko zaradi težkih materialnih in drugih okoliščin oproščen plačila članarine, o
čemer odloča izvršni odbor. O odločitvi mora v 8 (osmih) dneh obvestiti prosilca.
VI. PRENEHANJE, SPOJITEV, PRIPOJITEV ALI RAZDRUŽITEV TER NASLEDSTVO
30. člen
O prenehanju stranke odloča kongres na predlog Sveta stranke, treh pokrajinskih odborov
volilnih enot ali 1/3 lokalnih odborov. O premoženjsko pravnih zadevah stranke ob prenehanju
odloča Svet stranke, ureja pa jih glavni tajnik stranke.
31. člen
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Stranka se lahko spoji, pripoji ali razdruži z eno ali več drugimi strankami. O postopkih odloči
kongres, izpelje pa jih Izvršni odbor stranke po usmeritvah Sveta stranke. O spojitvi ali pripojitvi
se z drugimi strankami sestavi spojitveni sporazum, ki ga odobri Svet stranke. V njem so
določene podrobnosti o postopku in trajanju procesa. Pred spojitvijo ali pripojitvijo mora biti
sestavljen statut nove stranke, ki ga potrdijo Sveti vseh strank, ki se spajajo.
Nova stranka je pravna naslednica strank, ki so se spojile ali pripojile. Prejšnje stranke po
spojitvi prenehajo obstajati.
32. člen
Ob razdružitvi vsaka od novonastalih strank prevzame nase del pravnih in premoženjskih
obveznosti glede na število članstva, ki ji je sledilo iz prejšnje skupne stranke. O razdružitvi
odloči Svet skupne stranke, ki sprejme sklep o delitvi obveznosti. Pred dokončanjem postopka
mora biti zagotovljeno, da bodo nove stranke organizirane skladno z Zakonom o političnih
strankah.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Prvo sejo Sveta stranke skliče predsedstvo stranke najkasneje trideset dni po izvolitvi.
34. člen
Predsedstvo stranke skliče prvi redni kongres stranke najkasneje v roku enega leta po
ustanovitvi stranke. Na njem se izvolijo vsi organi stranke v skladu s tem statutom.
35.člen
Statut je veljaven, ko je sprejet na ustanovnem sestanku stranke ZLS. Vse ostale spremembe in
dopolnitve tega statuta se sprejema po postopku, kot ga predvideva statut. Svet stranke lahko
sprejema dopolnila statuta, ki ne posegajo v organizacijsko shemo, z večino vseh svetnikov.

36. člen
Če kakšen postopek ni določen po tem statutu, se postopek potrdi na Svetu stranke na predlog
predsedstva stranke. Za postopke, ki so opredeljeni v zakonih in niso opredeljeni v tem statutu,
veljajo načini in postopki opredeljeni v predmetnih zakonih glede na naravo postopkov.

Predsednik predsedstva ZLS
________________________________
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