STATUT
DRŽAVLJANSKEGA GIBANJA
RESNI.CA

Sprejet dne….

TEMELJNE DOLOČBE

1.člen
ORGANIZIRANOST
1

Člani in članice (v nadaljevanju člani) politične stranke z imenom Državljansko gibanje
Resni.ca, s kratico Resni.ca ( v nadaljevanju stranka) s svojim delovanjem uresničujejo
program stranke.
Stranka Resni.ca je sredinska stranka, ki deluje v Republiki Sloveniji in znotraj Evropske
unije ( v nadaljevanju EU).
Temeljna naloga stranke je sprovesti projekt državljanov in ustvariti politiko, ki deluje zgolj v
korist državljanov.
Borili se bomo proti:
•
•
•
•
•

korupciji,
pohlevni politiki v odnosu do EU,
legalni kraji denarja skozi visoke davke in trošarine,
stalnem in naivnem zadolževanju nas in naših potomcev,
neustreznem razporejanju javnega denarja.

Borili se bomo za blagostanje slovenskih državljanov skozi:
•
•
•

večje plače in večjo kupno močjo,
urejene razmere v zdravstvu in javni upravi,
odpravo krivic, ki so jih deležni naši državljani.

Člani se združujemo z namenom, da bi izkoristili svojo ustavno pravico do svobodnega
združevanja in pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.
Stranka je organizirana po teritorialnem načelu, in sicer:
-

na področju posameznih volilnih enot v lokalne odbore,
na državni ravni, ki zajema območje Republike Slovenije in Evropske unije.

Izrazi v tem statutu, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški obliki, se uporabljajo kot
nevtralni za moški in ženski spol.

2.člen
ZNAK IN SIMBOLI
Znak stranke je napis Resni.ca na belem polju. Napis Resni.ca je v eni vrsti. Črke napisa so
v beli, modri in rdeči barvi. Posamezna črka je oblikovana kot skupek koščkov sestavljanke.
Definicija barv, ki so uporabljene v logotipu:

RGB definicija:
•
•

Rdeča: #b61010 , R182 G16 B16
Modra: #033eb6 ,R3 G62 B182
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•

Bela: #f8f8f8, R248 G248 B248

CMYK definicija:
•
•
•

Rdeča: C19 M92 Y85 K0
Modra: C95 M82 Y0 K0
Bela: C2 M1 Y1 K0

3.člen
STATUS IN SEDEŽ STRANKE

Stranka je pravna oseba v Republiki Sloveniji s sedežem v Kranju, Koroška cesta 2. Z
imenom stranke nastopajo v pravnem prometu in v mejah pristojnosti, ki jih določata Zakon o
političnih strankah in ta statut tudi lokalni odbori stranke.

4. člen
SODELOVANJE STRANKE
Stranka se lahko vključuje v ustanove in zveze političnih strank s sorodnimi programskimi
izhodišči in cilji na področju Republike Slovenije ali drugod po svetu.
Odločitev o vstopu stranke v koalicijo z drugimi strankami ali vstopu v sporazume odloča
predsednik stranke.

5. člen
ČLANSTVO
Članstvo v stranki je prostovoljno.
Član stranke lahko postane vsak, ki v skladu s pogoji, določenimi v zakonu, podpiše
pristopno izjavo, s katero sprejema program in statut stranke. Član lahko podpiše pristopno
izjavo tudi z elektronskim podpisom. V pristopni izjavi navede svoje ime in priimek, datum
rojstva, spol, stalno in začasno prebivališče, elektronski naslov, telefonske številke,
izobrazbo, poklic in druge podatke, ki jih določi Izvršni odbor stranke.
Član lokalnega odbora stranke mora imeti stalno prebivališče na območju tega lokalnega
odbora.
Član stranke, ki želi izvesti prehod v drug lokalni odbor, obvesti kadrovsko komisijo stranke.
Kadrovska komisija stranke v skladu s poslovnikom o kadrovski komisiji obvesti generalnega
sekretarja stranke, ki predlog posreduje Izvršnemu odboru stranke.
O dvomu ali obstaja zadržek za članstvo preveri in odloči kadrovska komisija, ki svojo
odločitev posreduje generalnemu sekretarju stranke v štirinajstih dneh od pojave dvoma oz.
zadržka. Generalni sekretar stranke posreduje sklep kadrovske komisije Izvršnemu odboru
stranke.
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Član stranke lahko postane tudi oseba, ki je dopolnila 15 let ter predložila pisno privolitev
zakonitega zastopnika.
Stranka ima lahko tudi častne člane, ki so lahko državljani republike Slovenije ali državljani
drugih držav in jih imenuje predsednik stranke.
Član stranke ne more biti član druge stranke.
Članstvo v stranki nastopi z dnevom vpisa člana v register članov. Člani ob vpisu prejmejo
sklep o vpisu v register članov in člansko izkaznico. Oba dokumenta podpišeta generalni
sekretar stranke in predsednik stranke.
Register članov vodi generalni sekretar stranke .
Stranka je s pridobljenimi osebnimi podatki dolžna ravnati v skladu z veljavno zakonodajo o
varovanju osebnih podatkov.

6. člen
VPIS V REGISTER ČLANOV

Pristopno izjavo obravnava kadrovska komisija stranke, ki preverja ali član izpolnjuje vse
pogoje, ki jih določata Zakon o političnih strankah in statut stranke. Vpis člana v register
članov potrdi Izvršni odbor stranke na svoji prvi naslednji seji ter sklep posreduje
generalnemu sekretarju stranke, ki izvede vpis v register članov.
Izvršni odbor lahko zavrne vpis v seznam članov v primeru, če je podan kateri od razlogov za
izključitev na podlagi tega statuta in če dotedanje delo, javno nastopanje ali drugo javno
ravnanje podpisnika pristopne izjave nasprotuje temeljnim vrednotam, ciljem ali programskim
prizadevanjem stranke.
Na odločitev izvršnega odbora je v roku 15 dni od zavrnitve vpisa v register članov možna
pritožba, ki jo obravnava častno razsodišče na prvi naslednji seji. Odločitev častnega
razsodišča o pritožbi je dokončna.

7.člen
PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

Člani stranke imajo pravico:
•
•
•
•

biti obveščeni o delu stranke,
sooblikovati politike stranke ter sodelovati pri njihovem izvajanju,
voliti in biti voljeni v organe stranke,
kandidirati za uvrstitev na kandidatne liste stranke za volitve v predstavniška telesa.
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Člani stranke imajo dolžnost:
•
•
•
•
•
•
•

s svojim delovanjem krepiti in udejanjati temeljne vrednote, zaradi katerih je bila stranka
ustanovljena,
spoštovati statut, etična načela in načela integritete ter etični kodeks stranke,
delovati v skladu s statutom in programom stranke,
aktivno se udeleževati sej organov, katerih člani so, zborov in drugih srečanj,
aktivno sodelovati v organih, v katere so bili izvoljeni ali imenovani ter uresničevati
njihove sklepe,
zagovarjati program stranke ter v javnosti utrjevati in braniti njen ugled,
dosledno izvajati naloge, ki jih je osebno prevzel v okviru delovanja stranke ter o svojem
delu poročati pristojnim organom stranke.

8. člen
PRENEHANJE ČLANSTVA

Članstvo v stranki preneha z izstopom, izbrisom, izključitvijo ali s smrtjo.
Član iz stranke izstopi tako, da izvršnemu odboru pošlje pisno izstopno izjavo, v kateri lahko
navede razloge za izstop.
Izbris sledi tudi v primeru, če se član po izvolitvi na funkcijo poslanca ali svetnika ne vključi v
poslansko ali svetniško skupino stranke oz., če iz nje izstopi. Ugotovitveni sklep o izbrisu iz
članstva na predlog generalnega sekretarja stranke sprejme izvršni odbor stranke.
Člana stranke se izključi iz stranke:
• v primeru hujših kršitev temeljnih vrednot stranke, njenega statuta ali etičnega
kodeksa ali namernega delovanja v nasprotju s programom ali sprejetimi sklepi
stranke in stranki zaradi tega nastane bistvena moralna in materialna škoda,
• sodelovanja pri konkurenčni listi, politični stranki ali organizaciji, katere cilji niso v
skladu s programom in interesi stranke,
• če s svojimi stališči in delovanjem povzroča škodo stranki.
Pobudo za izključitev lahko poda vsak član stranke ali njeni organi. O pobudi za izključitev
odloča izvršni odbor stranke.
Zoper sklep o izključitvi iz stranke lahko izključen član poda pritožbo v roku 15 dni od
sprejetja sklepa. O pritožbi na drugi stopnji odloča nadzorni odbor stranke na prvi naslednji
seji. Odločitev nadzornega odbora o pritožbi je dokončna.
V času od izključitve do sklepa o pritožbi na izključitev članu mirujejo vse funkcije ter članstvo
v stranki.
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Izvršni odbor ne sme zamrzniti članstva ali funkcije v stranki članu, ki opravlja voljeno ali
imenovano funkcijo v državnih in lokalnih organih Republike Slovenije in EU.
Izključeni član se lahko vrne v stranko le s soglasjem organa, ki je sprejel sklep o izključitvi.

9.člen
PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV

Stranka za svoje delovanje članom ne zaračunava članarine ali za delovanje od njih zahteva
kakršna koli finančna sredstva.
Stranka pridobiva finančna sredstva iz:
•
•
•
•

prostovoljnih prispevkov fizičnih oseb,
prihodkov od premoženja,
proračuna,
namenitve dela dohodnine.

Izvršni odbor stranke lahko glede na potrebe posameznih organov stranke ustrezno
prerazporeja finančna sredstva glede na potrebe.

11. člen
DRŽAVNA IN LOKALNA RAVEN
Stranka je organizirana na državni in lokalni ravni.
Organe lahko sestavljajo samo člani stranke, razen če ta statut ne določa drugače.
Mandat vseh organov stranke traja štiri leta, svojo funkcijo pa opravljajo do izvolitve novih
organov.
12. člen
ORGANI STRANKE
Organi stranke so:
• kongres,
• svet stranke,
• izvršni odbor,
• predsednik,
• častni predsednik,
• podpredsednik,
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•
•
•
•
•
•
•
•

predsednik lokalnega odbora,
generalni sekretar,
nadzorni odbor in
častno razsodišče.
Poslanska skupina v državnem zboru
Poslanska skupina v Evropskem parlamentu
Svetniška skupina v Državnem svetu
Svetniške skupine na lokalnem področju
13. člen
KONGRES STRANKE

Kongres je najvišji organ stranke in ga sestavljajo vsi člani stranke.
Kongres ima naslednje pristojnosti:
• sprejema statut in njegove spremembe ter dopolnitve,
• sprejema program stranke, njegove spremembe in druge vsebinske dokumente in
usmeritve,
• rešuje vloge naslovljene na kongres,
• razrešuje izvršni odbor in nadzorni odbor stranke,
• voli in razrešuje predsednika stranke,
• voli in razrešuje podpredsednike stranke,
• voli in razrešuje voljene člane sveta stranke,
• lahko odloča o prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke.

Kongres se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na štiri leta.
Skliče ga predsednik stranke ali najmanj tretjina članov stranke.
Izredni kongres stranke skliče v predsednik v enem mesecu od prejema zahteve, v
nasprotnem primeru, ga lahko skliče predlagatelj sam.
Pravila o delu kongresa podrobneje določa poslovnik o delu kongresa stranke, ki ga sprejme
Kongres stranke.

14.člen
SVET STRANKE

Svet stranke sestavljajo:
• člani izvršnega odbora stranke,
• generalni sekretar stranke,
• poslanci v državnem zboru, državnem svetu in evropskem parlamentu ter člani vlade,
državni sekretarji in generalni sekretarji,
• predsedniki lokalnih nivojev in njihovi namestniki,
• največ dvajset voljenih članov.
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Voljene člane sveta na predlog izvršnega odbora volijo vsi člani stranke.
Na seje sveta se redno vabi tudi predsednika nadzornega odbora.

Svet stranke ima naslednje pristojnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

oblikuje politične usmeritve stranke v obdobju med dvema kongresoma,
sklepa o oblikovanju koalicij z drugimi strankami,
v obdobju med kongresoma lahko nadomesti največ eno polovico voljenih članov
Izvršnega odbora stranke ter izvoli največ dva dodatna člana Izvršnega odbora stranke,
izvoli nadomestnega člana Nadzornega odbora stranke,
sprejema spremembe in dopolnitve programa ter statuta stranke,
na predlog predsednika stranke voli in razrešuje podpredsednike stranke,
na predlog predsednika stranke imenuje in razrešuje generalnega sekretarja stranke,
na predlog Izvršnega odbora stranke določi kandidata za volitve predsednika države in
kandidate oziroma listo kandidatov za državni zbor in kandidate oziroma listo kandidatov
za Evropski parlament,
sprejema letni finančni načrt,
potrjuje letni obračun,
določa delitveno razmerje finančnih sredstev, opredeljenih v 9.členu tega statuta, med
lokalnimi odbori in organi stranke na državni ravni,
na predlog Izvršnega odbora stranke sprejema načrt aktivnosti za uravnoteženo
zastopanost obeh spolov,
rešuje vloge, naslovljene na svet,
spremlja izvajanje sklepov organov stranke.

Svet stranke na predlog predsednika stranke izvoli dva podpredsednika izmed svojih članov
in na predlog predsednika stranke razrešuje predsednika in podpredsednika Sveta stranke.
Svet stranke ne more sprejeti sprememb in dopolnitev programa ali resolucij, ki bi pomenile
bistveno spremembo na kongresu stranke določene politike. Svet stranke ne more sprejeti
sprememb in dopolnitev statuta, s katerimi bi bistveno spremenil pristojnosti in sestavo
organov stranke na državni ravni.

Svet stranke se sestane najmanj štirikrat letno. Svet stranke ima predsednika, ki ga na
predlog predsednika stranke izvoli izmed svojih članov. Predsednik sveta vodi seje sveta,
skrbi za njihovo pripravo ter za izvrševanje sklepov sveta in predstavlja Svet stranke.
Svet stranke skliče predsednik sveta na lastno pobudo, na zahtevo Izvršnega odbora
stranke, na zahtevo Nadzornega odbora ali najmanj dvotretjinske zahteve članov sveta. Prvo
sejo sveta po kongresu skliče predsednik stranke najkasneje v 60 dneh po kongresu.

15.člen
IZVRŠNI ODBOR
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Izvršni odbor stranke je Izvršni organ stranke in ga sestavljajo:
• predsednik,
• podpredsedniki,
• člani.
Kongres izvoli predsednika stranke in osemnajst članov izvršilnega odbora. Po položaju je
član izvršnega odbora tudi vodja Poslanske skupine stranke v državnem zboru in predsednik
stranke. Na seje Izvršnega odbora stranke se vedno vabi tudi člane Poslanske skupine
stranke, člane Svetniške skupine stranke, ministre v vladi, ki so člani stranke, poslance
stranke v Evropskem parlamentu, predsednika Sveta stranke in svetnike Državnega sveta, ki
so člani stranke.
Kadar Izvršni odbor odloča ali sprejema predloge Sveta stranke o zadevah, ki se nanašajo
na odločitve v državnem zboru ali vladi, imajo poslanci oziroma ministri iz vrst stranke tudi
pravico odločanja. To vsebuje odločitve o:
•
•
•
•
•
•
•
•

vstopu v vlado in s tem povezanim glasovanjem ob izvolitvi mandatarja oziroma
ministrov,
interpelaciji,
ustavni obtožbi po 109. ali 119. členu ustave,
zaupnici vladi,
vložitvi zahteve za zakonodajni referendum,
vložitvi zahteve za potrditev spremembe ustave na referendumu,
sistemskih zakonih in proračunu, kadar se do njega opredeljuje Izvršni odbor stranke,
drugih odločitvah v državnem zboru ali vladi.

Izvršni odbor stranke ima naslednje pristojnosti:
• uresničuje program stranke,
• organizira in izvaja dejavnosti stranke,
• skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa ter sveta stranke,
• odloča o kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke ter v zvezi s tem
sprejema ustrezne akte,
• vodi postopke volitev v vse organe na državni ravni organiziranosti,
• sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke,
• imenuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja, njihovo
sestavo in mandat ter imenuje koordinatorje, ki delovna telesa vodijo,
• na predlog predsednika oblikuje predloge za koalicijska dogovarjanja stranke in druge
predloge povezovanj,
• na predlog predsednika stranke določa kandidate za volitve v državni zbor, če je lista
kandidatov vložena s podpisi najmanj treh poslancev ali 100 volivcev,
• na predlog predsednika stranke oblikuje predloge list kandidatov za volitve v državni zbor,
če bodo liste vložene s podpisi volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Listo
kandidatov za vsako volilno enoto določijo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno
prebivališče v volilni enoti,
• na predlog predsednika stranke v skladu z veljavno zakonodajo določa kandidate stranke
za predstavniške organe EU, lokalne volitve in za predsednika republike
• odloča o vpisu novih članov v register članov,
• opravlja druge naloge, določene s tem statutom.
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Izvršni odbor stranke je dolžan pred najpomembnejšimi političnimi odločitvami na državni
ravni, izvesti hitro interno posvetovalno glasovanje članov. Postopek posvetovalnega
glasovanja ureja pravilnik, ki ga sprejme Izvršni odbor stranke.
Svet stranke lahko razreši člana Izvršnega odbora stranke zaradi njegove neaktivnosti. Svet
stranke lahko v med kongresnem obdobju izvoli nadomestnega člana Izvršnega odbora
stranke le v primeru odstopa, prenehanja članstva v stranki ali najmanj dvakratne zaporedne
neopravičene odsotnosti na kongresu izvoljenega člana na seji Izvršnega odbora stranke
oziroma v primeru iz prvega stavka tega odstavka. Član Izvršnega odbora, ki se iz
upravičenih razlogov seje Izvršnega odbora stranke ne more udeležiti, je o tem dolžan
najmanj dan pred sejo pisno ali v elektronski obliki obvestiti generalnega sekretarja stranke,
lahko pa to stori tudi na dan seje, če gre za višjo silo.
Svet stranke lahko v skladu s 14.členom teg statuta v med kongresnem obdobju v Izvršni
odbor stranke izvoli dodatno toliko članov, kolikor je potrebno, da se zagotovi zastopanost
vseh volilnih enot v tem organu. Svet stranke odloča o izvolitvi dodatnih članov na predlog
Izvršnega odbora stranke.
Seje Izvršnega odbora stranke so najmanj enkrat mesečno. Seje Izvršnega odbora stranke
sklicuje in vodi predsednik stranke. Izvršni odbor se sestane tudi na zahtevo večine svojih
članov.
Pravila o delu Izvršnega odbora stranke podrobneje določa Poslovnik o delu Izvršnega
odbora stranke, ki ga z dvotretjinsko večino svojih članov sprejema in spreminja Izvršni
odbor stranke.
Člen 16
NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJE ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA STRANKE, KADAR
STRANKA SODELUJE V VLADNI KOALICIJI
Kadar stranka sodeluje v vladni koaliciji, funkcija člana Izvršnega odbora stranke ni združljiva
s funkcijo predsednika ali člana nadzornega organa ter funkcijo predsednika ali člana uprave
gospodarske družbe v neposredni ali posredni večinski lasti Republike Slovenije niti s
predsedovanjem športni zvezi ali športnemu klubu, ki tekmuje v profesionalni ligi.
Če je nekdo od članov Izvršnega odbora stranke imenovan ali izvoljen na funkcijo, ki ni
združljiva z opravljanjem funkcije člana Izvršnega odbora, je o tem dolžan v roku 8 dni
obvestiti Izvršni odbor stranke. To obvestilo se šteje kot nepreklicna odstopna izjava s
funkcije člana Izvršnega odbora stranke.
Določilo o nezdružljivosti iz prvega odstavka tega člena statuta se uporablja tudi za člane
razširjene sestave Izvršnega odbora stranke (člane Poslanske skupine stranke v Državnem
zboru, člane Državnega sveta, ministre in državne sekretarje, ki so člani stranke).
Združljivost funkcij, ki jih določa ta člen, je možna samo v primerih, kadar jih izrecno določi
zakon.
Člen 17
PREDSEDNIK STRANKE
Predsednik stranke ima naslednje naloge:
• predstavlja in zastopa stranko,
• skliče kongres stranke,
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• sklicuje in vodi stalne in občasne oblike dela v stranki,
• sprejema odločitve med dvema sejama izvršnega odbora,
• podpisuje akte, ki jih sprejema izvršnega odbora,
• predlaga imenovanja v organe stranke,
• vodi kadrovsko politiko,
• daje smernice volilne kampanje in predvolilnih dogajanj,
• opravlja druge naloge po pooblastilu kongresa in izvršnega odbora,
• skrbi za javnost delovanja stranke in njenih organov,
• predlaga oziroma sprejema častne člane.
V primeru odsotnosti ali druge zadržanosti nadomešča predsednika po njegovem pooblastilu
eden izmed podpredsednikov.
Člen 18
ČASTNI PREDSEDNIK STRANKE
Stranka ima lahko častnega predsednika. Sklep o dodelitvi naziva častnega predsednika
sprejme kongres na predlog Izvršnega odbora stranke.
Člen 19
PODPREDSEDNIK STRANKE

Stranka ima največ štiri(4) podpredsednike.
Podpredsedniki so po funkciji istočasno tudi člani Izvršnega odbora in pomagajo predsedniku
stranke pri njegovem delu in opravljajo druge naloge, ki jim jih poverita predsednik stranke ali
Izvršni odbor.
Eden izmed podpredsednikov, ki ga določi predsednik, nadomešča predsednika stranke v
njegovi odsotnosti. Pooblastilo predsednika stranke mora biti pisno. Podpredsedniki so za
svoje delo v okviru nalog, ki jih opravljajo odgovorni predsedniku stranke.
Člen 20
NADZORNI ODBOR STRANKE

Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje:
• finančno in materialno poslovanje stranke na vseh ravneh,
• opozarja na napake in nepravilnosti pri delu organov stranke glede na statut,
• preverja skladnost vseh aktov stranke s statutom,
• seznanja s sklepi člane in organe strank.
Odloča o ponovni vključitvi člana v stranko, na podlagi novih dejstev, ki pri članu niso bila
zaznana v postopku izključitve in bi lahko bila podlaga za drugačno odločitev
O svojih ugotovitvah poroča Izvršnemu odboru stranke praviloma enkrat letno in sicer takrat,
ko le-to sprejema finančni načrt in poročilo.
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Nadzorni odbor poroča tudi Svetu stranke.
Predsednik Nadzornega odbora mora biti vabljen na vse seje organov stranke na državni
ravni, lahko pa se udeležuje tudi sej organov na ravni lokalnih odborov.
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli Kongres stranke, predsednika pa člani Nadzornega
odbora izvolijo izmed sebe.
Izjemoma lahko Izvršni odbor nadomesti enega od treh članov Nadzornega odbora med
dvema kongresoma.
Člen 21
GENERALNI SEKRETAR STRANKE

Generalnega sekretarja stranke imenuje predsednik stranke.
Naloge, ki jih opravlja Generalni sekretar stranke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vodi tajništvo stranke in pri tem odloča o administrativnih, personalnih in drugih
zadevah v okviru tajništva,
po pooblastilu predsednika stranke predstavlja in zastopa stranko,
skrbi za pravočasno pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi stranke,
skrbi za uresničevanje sklepov in stališč sveta stranke, ki zadevajo organiziranost in
delovanje stranke,
je odgovoren za učinkovito razreševanje kadrovskih vprašanj in izvajanje
profesionalnih opravil znotraj strankarske mreže,
skrbi za pretok informacij in usklajeno delovanje med vsemi organi stranke,
skrbi za vsebino spletne strani stranke,
za urejanje in pripravo vsebine spletne strani stranke lahko generalni sekretar ob
soglasju predsedstva imenuje uredniški odbor spletne strani,
je odgovoren za zakonitost finančnega poslovanja stranke in opravlja druge
zadolžitve, ki mu jih naložita predsednik stranke ali Izvršni odbor ali svet stranke.
Člen 22
ČASTNO RAZSODIŠČE

Častno razsodišče je pristojno za obravnavo in ugotavljanje kršitev etičnega kodeksa, ki
zavezujejo vsakega člana stranke ter za sprejem svetovalnih in načelnih mnenj o etičnih
vprašanjih.
Častno razsodišče ima poleg tega še naslednje pristojnosti:
•

vodi postopek in ugotavlja odgovornost člana v zvezi z morebitnimi kršitvami statuta
in programa stranke ter presoja ravnanja, ki niso v skladu z vrednotami stranke ali
škodujejo njenemu ugledu,

12

•

na drugi stopnji odloča o pritožbah zoper sklep o zavrnitvi vpisa člana v register
članov stranke.

Člane častnega razsodišča imenuje Svet stranke in je odgovorno Svetu stranke. Častno
razsodišče stranke sestavlja pet članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Člani častnega
razsodišča se sestajajo po potrebi.
Predsednik častnega razsodišča stranke mora s kršitvami seznaniti Izvršni odbor stranke, ki
na podlagi podanega mnenja s strani Častnega razsodišča sprejme dokončno odločitev
glede izključitve člana iz stranke.
O pritožbah proti ukrepom Častnega razsodišča v zvezi z morebitnimi kršitvami statuta,
programa in etičnega kodeksa stranke ter presoji ravnanj, ki niso v skladu z vrednotami
stranke ali škodujejo njenemu ugledu odloča Izvršni odbor stranke na prvem naslednjem
zasedanju.
Člen 23
LOKALNI ODBORI
Na nivoju volilnih enot se lahko ustanovijo lokalni odbori stranke. V Sloveniji so volilne enote
ustanovljene v skladu z zakonom. Lokalni odbor posamezne volilne enote teritorialno pokriva
vse občine in mestne občine, ki spadajo v posamezno volilno enoto.
Lokalni odbori se ustanovijo, ko je v posamezni volilni enoti vsaj sedem članov stranke.
Najvišji organ lokalnega odbora je zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani lokalnega odbora.
Zbor članov se sestane dvakrat letno na seji, ki jo vodi predsedstvo treh članov, predsednika
in dveh namestnikov.
Zbor članov lahko veljavno sklepa, če je na njem prisotnih najmanj ena četrtina vseh članov.
Volitve so praviloma javne. Z javnim glasovanjem pa se zbor članov lahko odloči tudi za tajne
volitve, pri čemer mora za sklep glasovati večina prisotnih članov.
Volitve izvede volilna komisija, ki ima predsednika in dva člana, člani pa jo izvolijo izmed
članov, ki so prisotni na zboru članov.
Na kandidatni listi mora biti najmanj toliko kandidatov kot se jih voli.
Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največ glasov, vendar vsaj polovico glasov prisotnih
članov.
Člen 24
KANDIDIRANJE V ORGANE STRANKE

Kandidiranje v organe stranke, ki jih voli Kongres se izvede v predhodnem postopku, ki ga
vodi Izvršni odbor stranke na predlog predsednika stranke.
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Pri kandidiranju se smiselno upošteva sestavo članstva po spolu in po volilnih enotah.
Na kandidatni listi za vsak posamezni organ mora biti najmanj toliko kandidatk oziroma
kandidatov (v nadaljnjem besedilu kandidati) kot se jih voli.
Mandati vseh voljenih organov praviloma trajajo štiri leta.

Člen 25
VOLITVE V ORGANE 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 člana.
Za posamezne funkcije so izvoljeni tisti predlagani kandidati, ki prejmejo večino glasov
prisotnih delegatov. V kolikor prejme večino glasov prisotnih delegatov več kandidatov kot se
jih voli za posamezen organ, so izvoljeni tisti, ki so prejeli največje število glasov.
Člen 26
VOLITVE DELEGATOV
Predsednik stranke določi način volitev delegatov in število delegatov Kongresa stranke, pri
čemer mora upoštevati, da ima praviloma vsak delujoči lokalni odbor pravico do najmanj
enega delegata.
Delegati Kongresa z glasovalno pravico so tudi predsednik stranke, člani predsedstva
stranke, poslanci v Državnem zboru RS, svetniki v Državnem svetu RS in poslanci v
Evropskem parlamentu.
Vsak delegat ima en glas.
Člen 27
KANIDIDARANJE STRANKE NA VOLITVAH
Izvršni odbor stranke skrbi za pripravo stranke na volitve ter vodi in usklajuje volilno
kampanjo, upoštevajoč veljavno področno zakonodajo. Prav tako Izvršni odbor stranke
določa kandidate za volitve v Državni zbor, Evropski parlament, Državni svet, občinske in
mestne svete, župane, predsednika republike, na druge funkcije povezane s stranko, pri
čemer je treba upoštevati razmerje med spoloma v skladu z zakonodajo in določbami tega
statuta.
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Član stranke, ki kandidira v organe stranke, na funkcije povezane s stranko, kandidatne liste,
mora podpisati posebno izjavo, da ni bil obsojen za kaznivo dejanje. Vsak kandidat mora
podpisati pooblastilo, da v primeru suma zatajitve kaznivega dejanja, lahko generalni
sekretar stranke od sodišča pridobi potreba potrdila.
Postopek, način kandidiranja in določitev kandidatov za vse vrste volitev tako na evropski,
državni kot na lokalni ravni opredeljuje posebni pravilnik, ki ga skladno z veljavnim zakonom
sprejme Izvršni odbor stranke.
Člen 28
POSLANSKA IN SKUPINA
Poslanci stranke, ki so izvoljeni v Državni zbor RS in v Državni svet RS, ustanovijo zaradi
skladnejšega in učinkovitejšega dela stranke v državnem zboru in državnem svetu enotno
poslansko skupino, poslansko skupino Resni.ca.
Člani poslanske skupine, skladno s tem statutom, izvolijo na predlog predsednika stranke,
izmed sebe vodjo poslanske skupine ter določijo predlog za sekretarja poslanske skupine.
Poslanci so lahko izvoljeni v vse organe stranke.
Svetniki, ki so izvoljeni na lokalnem nivoju v občinske in mestne svete, lahko zaradi
skladnejšega in učinkovitejšega dela stranke ustanovijo svetniško skupino Resni.ca, za vsak
mestni ali občinski svet posebej.

Člen 29
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVOLJENIH ČLANOV DO STRANKE
Izvoljeni član se za čas trajanja mandata pred potrditvijo svoje kandidature na organih
stranke pisno in s svojo častjo zaveže, da ne bo izstopil iz stranke ali prestopil k drugi stranki
oziroma poslanski ali svetniški skupini. Poslanska ali svetniška skupina ugotovi, da je
izvoljenemu članu z dnem izstopa iz stranke oziroma prestopa v drugo stranko ali poslansko
ali svetniška skupino prenehalo članstvo v poslanski ali svetniški skupini.
Dogovor o razmerju med izvoljenim članom in stranko podpišejo kandidati na listi stranke
preden stranka potrdi njihovo kandidaturo. V tem dogovoru se opredeli tudi način vrnitve
mandata v primeru izstopa izvoljenega člana iz stranke ali prestopa v drugo stranko. V tem
dogovoru lahko stranka določi tudi druge obveznosti izvoljenega člana, ki niso opredeljene v
tem statutu.
Izvoljeni člani so za svoje delo odgovorni volivcem, organom stranke in poslanski ali
svetniški skupini.
Člen 30
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST KANDIDATA
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Vsak kandidat stranke mora povrniti stroške za volilno kampanjo, če izstopi iz stranke ali če
prestopi v drugo stranko. Višina stroškov se določi glede na splošno količino porabljenega
denarja in drugih sredstev za volilno kampanjo, natančno pa se merila opredelijo s posebnim
pravilnikom.
Člen 31
DRUGE DEJAVNOSTI STRANKE

Stranka lahko izdaja:
• revije,
• knjige,
• propagandno gradivo,
• druge publikacije.
Stranka lahko ustanavlja organizacije, ki podpirajo uresničevanje njenega programa.
Posamezna razmerja v zvezi z navedenimi dejavnostmi določi predsednik stranke na predlog
Izvršnega odbora stranke, ki tudi imenuje uredniški odbor.

Člen 32
PODELJEVANJE PRIZNANJ

Stranka lahko podeljuje priznanja svojim zaslužnim članom, posameznim organizacijskim
delom stranke in tudi drugim za stranko zaslužnim osebam.
Vrsto, način in pogoje za podeljevanje priznanja ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme
Izvršni odbor stranke.
Člen 33
DELOVANJE ČLANOV STRANKE
Vsi člani stranke v stranki delujejo prostovoljno, kar pomeni, da za svoje delovanje v organih
stranke ne prejemajo plačila. Do zakonsko določenih plačil so upravičeni samo izvoljeni člani
v Državni zbor RS, Državni svet RS, občinske, mestne svete, Evropski parlament ali druge
funkcije povezane s stranko, kjer so plačila zakonsko določena.

Člen 34
PRENEHANJE, PRIPOJITEV, SPOJITEV IN RAZDRUŽITEV STRANKE
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O prenehanju, pripojitvi in spojitvi ali razdružitvi stranke odloča Kongres stranke z večino
glasov vseh delegatov.
Predlog za prenehanje, pripojitev, spojitev ali razdružitev stranke lahko poda Izvršni odbor
stranke, najmanj petdeset odstotkov članov stranke ali najmanj ena polovica lokalnih
odborov.
Predlog mora biti najmanj mesec dni v razpravi med člani stranke.
Predlog o prenehanju, pripojitvi in spojitvi ali razdružitvi stranke mora vsebovati tudi predlog
ureditve premoženjsko pravnih razmerij stranke v primeru prenehanja, združitve ali
razdružitve stranke.
Če odločitev o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij na Kongresu ni sprejeta, ureja
premoženjsko pravna razmerja Izvršni odbor stranke.
V primeru izbrisa stranke iz registra velja enak postopek in enak način urejanja
premoženjsko pravnih razmerij kot je določen pri prenehanju, združitvi ali razdružitvi stranke.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
STATUT IN SPREMEMBE STATUTA
Statut in program stranke ter njune spremembe in dopolnitve sprejema Kongres stranke na
predlog Izvršnega odbora stranke.
Predloge za spremembo in dopolnitev statuta ter programa stranke je potrebno poslati pisno
z obrazložitvijo na izvršni odbor stranke, ki jih obravnava, o njih razpravlja in odloči.
V času med dvema kongresoma lahko spremembe statuta s statutarnim sklepom sprejme
izvršni odbor stranke. Statutarni sklep velja do prvega sklica kongresa, ki ga mora potrditi.
Statut stranke je javno objavljen na uradni spletni strani stranke, http://www.resni.ca.

36. člen
VELJAVNOST STATUTA
Spremembe in dopolnitve statuta sprejete na 1. Kongresu stranke, dne , stopijo v veljavo z
dnem sprejetja na kongresu.
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Predsednik stranke Resni.ca:
xxxx

Kranj, xxxx
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