Na podlagi Zakona o političnih strankah je Skupščina stranke Solidarnost dne 5. julija 2017
sprejela

Statut stranke Solidarnost, za pravično družbo

PREAMBULA
Cilj političnega delovanja stranke Solidarnost je trajno prizadevanje za večjo družbeno
solidarnost kot odnos med enakimi in svobodnimi ljudmi, ki zadovoljujejo svoje in skupne
potrebe v soglasju in solidarno z drugimi ljudmi, naravo in okoljem. Družbena solidarnost se
povečuje z obsegom skupnih ciljev in s prispevkom vsakega posameznika k tem ciljem.
Naš cilj temelji na zavedanju, da svoboda in sreča posameznika ne temeljita samo na
uspešnosti njegovega tekmovanja z drugimi posamezniki, temveč tudi na njegovem
prizadevanju za svobodo in srečo vseh ljudi. Solidarnost pomeni solidarnost med bogatimi in
revnimi, med zdravimi in bolnimi, med uspešnimi in manj uspešnimi, med moškimi in
ženskami, med odraslimi in otroki, med vsemi rasami, med vsemi narodi, med pripadniki
različnih religij, med večinami in manjšinami, med ljudmi in okoljem. Solidarnost pomeni, da
se zavedamo, da kljub razlikam, ki obstajajo med nami, živimo na istem planetu, delamo
skupaj in smo odvisni drug od drugega.
Naše temeljne vrednote so svoboda, enakopravnost, solidarnost, pravičnost, pravica do
dostojanstva, zakonitost ter družbena in okoljska odgovornost.
Zavezani smo naslednjim načelom:
-

-

-

-

-

da so človekove pravice in svoboščine enake za vse, nedeljive, univerzalne in
neodvisne od državljanstva, pripadnosti etnični ali socialni skupini, spola, vere ali
politične pripadnosti;
da obstoječih pravic in svoboščin ni mogoče zmanjševati in da se z mehanizmi večine
ne smejo zmanjševati pravice in svoboščine manjšin in ranljivih skupin;
da pravice in svoboščine posameznika spremlja tudi njegova odgovornost za njihovo
uveljavljanje in varovanje za vse člane družbe;
da mora biti država servis državljanov in državljank za zagotavljanje družbene
pravičnosti in solidarnosti, zaščito javnih dobrin, zaščito posameznikove svobode in
lastnine, ustvarjanje pogojev za ustvarjalno svobodo in varovanje svobodnega
duhovno-etičnega razvoja;
da država zagotavlja svobodno gospodarsko pobudo in okolje, naklonjeno
ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništvu, da pa ekonomski razvoj ni cilj sam po sebi,
temveč je sredstvo, da dosežemo osebne in družbene cilje v okviru zmogljivosti okolja
in naravnih virov;
da mora družbeno odgovornejše obnašanje podjetij postati temeljna usmeritev za
podjetja ter obenem nova razvojna filozofija celotne države;
da dodana vrednost proizvoda pripada vsem, ki so jo ustvarili;
da mora država nuditi državljanom in državljankam enake priložnosti in pravične
možnosti, manjšinam in ranljivim družbenim skupinam pa zagotavljati tudi mehanizme
pozitivne diskriminacije, da ne glede na svoj družbeni ali ekonomski položaj lahko
dosežejo rezultate, ki ustrezajo njihovim potencialom, potrebam in željam;
da mora država vsem državljanom in državljankam z enakimi potrebami in potenciali
ne glede na njihov ekonomski položaj omogočiti enako dostopnost do izobraževanja,

-

zdravstvenega varstva, delovnih mest v javnem sektorju, kulturno umetniških in
intelektualnih vsebin, socialnih storitev in drugih vsebin javne infrastrukture;
da mora vlada spoštovati načela vladavine prava, transparentnosti in demokratične
odgovornosti in vzpostavljati pogoje za njihovo učinkovito uveljavljanje;
da se skupne zadeve upravljajo in vodijo na podlagi javnega dialoga, v katerega se
vključujejo vsi zainteresirani člani družbe in ki omogoča, da se med različnimi predlogi
in programi izbere najboljša rešitev.

IME, ZNAK IN SEDEŽ STRANKE
1. člen
Ime stranke je Solidarnost, za pravično družbo, skrajšano ime stranke je Solidarnost.
Znak stranke sestavlja skrajšano ime Solidarnost, znak stranke je horizontalen, sestavlja ga
napis Solidarnost, v avtorjevi prostoročni pisavi, v rdeči barvi Pantone Red 032 U/C (CMYK
c-0/m-100/y-100/k-0; RGB red-237 / green-28 / blue-36). Oblika znaka je razvidna iz grafične
upodobitve znaka, ki je kot priloga del statuta.
Stranka je pravna osebe, ki ima sedež v Ljubljani.

ČLANSTVO
2. člen
Članica oziroma član stranke lahko skladno z zakonom postane vsaka državljanka oziroma
državljan Slovenije, pa tudi državljanka oziroma državljan države članice Evropske unije z
volilno pravico v Sloveniji, ki podpiše pristopno izjavo. Članstvo nastopi z vpisom v register
članic in članov stranke, ki se vodi na sedežu stranke, ter plačilom članarine.
S podpisom pristopne izjave se podpisnica oziroma podpisnik zavezuje, da sprejema statut
stranke in njen program.
Članica ali član stranke ne sme biti članica ali član druge politične stranke, registrirane v
Sloveniji.
Članice in člani stranke so hkrati članice in člani lokalnega odbora, kjer imajo stalno
prebivališče, razen če sami izrazijo zahtevo, da želijo biti članice oziroma člani lokalnega
odbora, kjer imajo prijavljeno začasno prebivališče.
Po prejemu pristopne izjave sekretar stranke o tem obvesti predsedstvo, ki lahko v 30 dneh
po prejemu pristopne izjave zavrne vpis v register članic in članov stranke, če dotedanje
delo, javno nastopanje ali drugo javno ravnanje očitno nasprotuje ciljem, temeljnim
vrednotam in načelom tega statuta in programskim prizadevanjem stranke. Predsedstvo
mora pred svojo odločitvijo pridobiti mnenje lokalnega ali regijskega odbora stranke, v
primeru, da je le-ta ustanovljen. Na odločitev predsedstva je možna pritožba, o kateri na prvi
naslednji seji odloči svet stranke, katerega odločitev je dokončna.
Vsaka prebivalka in prebivalec v Republiki Sloveniji lahko postane simpatizerka oziroma
simpatizer stranke. Register simpatizerjev se vodi na sedežu stranke.
Za vodenje registra je zadolžen sekretar/-ka.

3. člen
Članica oziroma član stranke ima pravico:
- da soustvarja, sooblikuje in souresničuje politiko stranke;
- da daje predloge organom stranke ter vodstvu stranke zastavlja vprašanja;
- da od vodstva stranke dobi odgovore na zastavljena vprašanja in podane predloge;
- da voli in je voljen/-a v organe stranke;
- da kandidira za uvrstitev na kandidatne liste stranke za volitve v predstavniške
organe;
- da je redno obveščen/-a o delu stranke;
- biti deležen in zagotavljati solidarnost v in od stranke;
- da stranki donira prostovoljne prispevke
Članica oziroma član stranke ima dolžnost:
- da deluje po statutu in programu stranke;
- da v stranki in tudi sicer deluje tako da upošteva načela pravičnosti, osebnega
poštenja, v dobri veri in za krepitev vrednote solidarnosti;
- da aktivno sodeluje v organih, v katere je bil izvoljen/-a ali imenovan/-a ter uresničuje
sklepe organov stranke;
- da se trudi za enotnost stranke ter se vzdrži dejanj, ki bi lahko stranki škodili;
- da plačuje članarino.
Simpatizerka ali simpatizer ima pravico sooblikovati in sodelovati pri uresničevanju programa
in politike stranke. Prav tako ima pravico biti obveščeni o delu stranke ter od vodstva stranke
dobiti odgovore na zastavljena vprašanja. Nima pa pravice voliti ali biti voljen v organe
stranke ter nima glasovalne pravice pri odločanju na organih stranke, razen v programskih
odborih.

4. člen
Izvoljeni ali imenovani člani in članice stranke so odgovorni članicam in članom ter organom,
ki so jih izvolili ali imenovali. Izvoljeni in imenovani člani imajo tudi dolžnost, da je udeležujejo
vseh predvidenih aktivnosti stranke, internih izobraževanj ter usposabljanj.
Izvoljeni ali imenovani člani/-ice imajo tudi dolžnost spoštovati sprejete poslovnike in
pravilnike organa, v katerega so imenovani.
5. člen
Način plačevanja in višino članarine določi pravilnik, ki ga na predlog predsedstva sprejme
svet stranke. Pravilnik določi tudi oprostitev plačevanja (dela ali v celoti) članarine za člana/ico, ki se znajde v težkih materialnih ali drugih okoliščinah.
6. člen
Članstvo v stranki preneha:
- s smrtjo
- s pisno izstopno izjavo
- z izključitvijo
- z izbrisom zaradi neplačevanja članarine.
Član/-ica je lahko izključen:

-

če huje krši statut stranke;
če kljub opozorilom organov stranke deluje v nasprotju s programom stranke;
če s svojim delom, javnim nastopanjem ali drugim ravnanjem stranki povzroči
politično ali materialno škodo;
če se ugotovi, da je članica ali član druge stranke oziroma če se včlani v drugo
stranko, registrirano v Sloveniji, ali če kandidira na listi druge stranke v volitve v
predstavniška telesa ali če sodeluje z drugo politično stranko, registrirano v Sloveniji,
brez pooblastila predsednika stranke.

Pisni predlog za izključitev lahko poda kateri koli član ali članica stranke ali vsak organ
stranke. Pisni predlog mora vsebovati obrazložitev.
O izključitvi odloča predsedstvo. Na odločitev je možna pritožba, o kateri na prvi naslednji
seji odloči svet stranke, katerega odločitev je dokončna.
Pred odločitvijo mora predsedstvo omogočiti članu/-ici možnost, da poda svoj ugovor proti
izključitvi, če se z njo ne strinja.
Izbris člana se uredi s posebnim pravilnikom o plačevanju članarine, ki ga sprejme svet
stranke na predlog predsedstva. Izbrisan član/-ica je prestavljen v register simpatizerk in
simpatizerjev stranke.
7. člen
Naziv častni član oziroma članica stranke je najvišje priznanje stranke.
Častni član/-ica stranke je lahko oseba, ki ima velike zasluge za razvoj stranke in/ali za
uresničevanje načela solidarne in pravične družbe doma in/ali po svetu.
Častni član/-ica lahko postane tudi oseba, ki ni včlanjena v stranko.
Častni član/-ica ima naslednje pravice:
- sodelovati v delu in aktivnostih stranke
- biti obveščen/-a o delu stranke
- podajati pobude in zastavljati vprašanja vodstvu in organom stranke
Naziv častnega člana/-ice podeljuje skupščina, na predlog sveta stranke.
O častnih članih oziroma članicah se vodi posebna evidenca.
Svet stranke lahko na predlog članic ali članov sveta ali lokalnih odborov podeli tudi priznanje
za življenjsko delo ali posebne zasluge. Priznanje lahko dobijo aktivni člani/-ice za življenjske
ali posebne dosežke, ki so pripomogli k razvoju stranke ali njenemu ugledu.
ORGANIZIRANOST STRANKE
Splošna načela
8. člen
Stranka je organizirana na državnem in lokalnem nivoju.

9. člen
Organe lahko sestavljajo samo članice in člani stranke, razen če ta statut ne določa drugače.
Mandat vseh organov stranke traja štiri leta. Svojo funkcijo opravljajo do izvolitve novih
organov.
Kolektivni organi stranke odločajo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.
Kolektivni organi stranke na vseh ravneh težijo k odločanju s soglasjem. Soglasje se dosega
skozi več krogov razprav. V primeru da soglasje ni dosegljivo, se odloča z glasovanjem. Do
glasovanje pride, v kolikor se večina prisotnih članov/-ic organa strinja z njegovo izvedbo.
Na rednih in izrednih sejah kolektivnih organov stranke se veljavno odloča, če je na seji
prisotna večina članic in članov organa. V primeru glasovanja se odločitve sprejemajo z
večino opredeljenih glasov prisotnih članic in članov, razen če ni s tem statutom določeno
drugače.
Kolektivni organi lahko odločajo tudi na korespondenčnih sejah. Korespondenčne seje ni
mogoče izvesti, če temu nasprotuje vsaj tretjina članov organa. Na korespondenčnih sejah
mora biti omogočeno odločanje vsem članicam in članom organa, odločitev pa je sprejeta, če
zanjo glasuje večina vseh članic in članov organa, ki odločajo.
Natančnejše pogoje za izvedbo korespondenčne seje, njen sklic, potek in glasovanje določa
poslovnik organa.
Članice in člani organov stranke se morajo udeleževati sej organov, katerih članice oziroma
člani so. V kolikor se članica oziroma član organa iz neopravičenih razlogov ne udeleži seje
organa več kot trikrat zapored, ali petkrat v tekočem letu, ji oziroma mu preneha mandat
članice oziroma člana organa. V tem primeru lahko organ sam imenuje nadomestnega člana
ali članico. Natančen postopek se določi s pravilnikom o volitvah v organe stranke.
Natančnejše delo organov določajo njihovi poslovniki in pravilniki.
Individualne funkcije na isti ravni organiziranosti med seboj niso združljive.
Državni nivo organiziranosti
10. člen
Na državnem nivoju so organi stranke:
- skupščina
- svet
- predsednik/-ica
- sekretar/-ka
- predsedstvo
Skupščina
11. člen
Skupščina je najvišji organ stranke. Skupščina se sestaja najmanj enkrat na leto. Sklicuje ga
svet stranke na predlog predsednika/-ice. Pravico udeležbe na skupščini imajo vse članice in

člani stranke. Pravico do glasovanja na skupščini imajo vse članice in člani stranke, ki so v
register članic in članov vpisani vsaj tri mesece pred sklicom skupščine.
Skupščina ima naslednje pristojnosti:
- sprejema statut in program stranke
- na predlog predsednika/-ice sprejme poročilo o delu stranke v preteklem letu
- na predlog predsednika/-ice sprejme usmeritve za delo v prihodnjem letu
- voli predsednika/-ico
- voli 10 do 20 članov sveta stranke
- odloča o ukinitvi stranke, o spojitvi z drugimi strankami, o pripojitvi k drugi stranki, o
pripojitvi druge stranke, o razdružitvi stranke ter o nasledstvu stranke.
Skupščina veljavno odloča, če so bili vsaj 14 dni pred njegovim zasedanjem nanj pisno
vabljeni vsi člani in članice stranke.
Skupščina sprejme poslovnik o svojem delu.
Svet
12. člen
Svet je najvišji organ stranke med dvema zasedanjema skupščine.
Sestavljajo ga:
- 10 do 20 voljenih članic in članov
- člani/-ice predsedstva
- predstavniki lokalnih odborov
Število predstavnikov, ki so v svet imenovani s strani lokalnih odborov, določi pravilnik, ki ga
sprejme svet stranke.
Svet ima naslednje pristojnosti:
- sprejme spremembe statuta stranke, v primeru, da je to potrebno zaradi uskladitve z
zakonodajo in to bistveno ne posega v vsebino statuta
- zavzema stališča do sistemskih in političnih vprašanjih, ki niso izrecno opredeljena v
programu stranke
- obravnava delovanje organov stranke, poslanske skupine in evropskih poslancev in
jim lahko daje usmeritve za njihovo delo
- nadzira delovanje drugih organov stranke, razen skupščine
- odloča o morebitnih nasprotjih med odločitvami različnih organov stranke
- obravnava pobude članic in članov stranke, občinskih odborov ter drugih organov
stranke
- odloča o kadrovskih, organizacijskih in drugih zadevah stranke, ki niso izrecno
drugače opredeljene s tem statutom
- sprejema podrobnejše akte, ki jih zahteva zakonodaja in ta statut
- sprejema podrobnejše akte, ki so povezani z organizacijskimi ali kadrovskimi
zadevami stranke
- sprejme finančni načrt in zaključni račun stranke
- ustanavlja delovna telesa stranka, določa njihovo sestavo, pristojnosti, mandate, ter
imenuje njihove predsednike/-ice
- v imenu stranke ustanavlja pravne osebe
- vodi postopke volitev in imenovanj za vse organe na državni ravni organiziranost
- določa kandidatke in kandidate za volitve v državni zbor, evropski parlament,
predsednika/-ice republike ter druge predstavniške organe na državi in evropski ravni

-

-

sprejme pravilnik o določanju kandidatk in kandidatov za volitve v državni zbor in
evropski parlament, za volitve predsednice oziroma predsednika republike in za
volitve v druge predstavniške organe na ravni države in EU, v katerem določi tudi
način uresničevanja zakonskih določb o enakopravni zastopanosti spolov
sprejme pravilnik o določanju kandidatk in kandidatov za volitve v predstavniške
organe na ravni lokalnih skupnosti, v katerem določi tudi način uresničevanja
zakonskih določb o enakopravni zastopanosti spolov
določa znak oziroma logotip stranke;
odloča o koalicijskih in drugih povezovanjih stranke ter o pripojitvi drugih strank;
določa delilno razmerje prihodkov stranke med državnim in lokalnim nivojem;
sprejme obvezne razlage tega statuta, ki jo obravnava in sprejme svet
ocenjuje skladnost aktov stranke s tem statutom in v zvezi s tem daje soglasja;
sprejema mnenja in razlage o splošnih in drugih aktih stranke;
razveljavi tiste določbe aktov stranke, ki niso v skladu s statutom, in jih nadomesti s
svojimi sklepi;
nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke
izvršuje druga pooblastila, določena s tem statutom in sklepi skupščine

Svet lahko pred sprejemom posameznih odločitev pridobi mnenje članov/-ic stranke.
Svet stranke mora obvezno pridobiti zavezujoče mnenje članic in članov stranke pred
sprejemom odločitve o vstopu v predvolilno ali povolilno koalicijo in o vstopu v evropsko
strankarsko asociacijo. Natančnejši postopek pridobitve zavezujočega mnenja se določi s
posebnim pravilnikom o notranjem referendumu.
Svet izmed svojih članov/-ic z večino glasov vseh članov/-ic izvoli in razreši predsednika/-ico
sveta, podpredsednika/-ico ter tajnika sveta.
Svet skliče in vodi predsednik/-ica sveta. V njegovi odsotnosti ga po pooblastilu skliče in vodi
podpredsednik sveta.
Svet se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat na dva meseca. Na sejo sveta so lahko
povabljeni tudi drugi člani/-ice stranke ali predstavniki/-ice posameznih organov stranke.
Predsednik/-ica sveta mora svet sklicati tudi na zahtevo katerega koli organa stranke. Seja
mora biti sklicana najkasneje v roku enega meseca od prejema zahteve.
Svet sprejme poslovnik o svojem delovanju z dvotretjinsko večino vseh navzočih članov/-ic.
Dolžnost članov sveta je, da so pri svojem delu aktivni. Vključiti se morajo vsaj v eno delovno
skupino, ki jo ustanovi svet stranke.
Predsednik oziroma predsednica
13. člen
Predsednika/-ico stranke voli skupščina.
Predsednik/-ica ima naslednje pristojnosti:
- vodi stranko
- predstavlja stranko v javnosti
- izvršuje druga pooblastila določena s tem statutom, sklepi skupščine ter sveta.

V primeru odsotnosti predsednika nadomešča predsednik sveta, po predhodnem pooblastilu
predsednika. Če predsednik iz objektivnih razlogov pooblastila ne more podati, o
nadomeščanju odloči svet stranke.
V primeru odstopa ali odpoklica predsednika/-ice njegovo funkcijo opravlja predsednik sveta.
Na tak način se lahko funkcija predsednika/-ice opravlja največ šest mesecev.
Posamezni član/članica lahko funkcijo predsednika opravlja največ dvakrat.
Sekretar oziroma sekretarka
14. člen
Sekretarka oziroma sekretar stranke:
- je odgovoren za materialno in finančno poslovanje stranke
- pripravlja osnutek letnega finančnega načrta in letnega poročila
- zastopa stranko v pravnem prometu
- zagotavlja strokovno, organizacijsko in administrativno podporo organom na državni
ravni
- skrbi za pretok informacij in usklajeno delovanje med organi ter za obveščanje članov
stranke;
- organizira in izvaja aktivnosti stranke
- opravlja druge naloge ter izvršuje pooblastila po tem statutu in po sklepih pristojnih
organov stranke
- ureja notranje-organizacijska vprašanja stranke in koordinira kadrovsko politiko
stranke
- vodi postopke in ureja premoženjsko-pravna razmerja stranke ob morebitnem izbrisu
stranke iz registra oziroma ob morebitni združitvi ali razdružitvi stranke.
Sekretarko oziroma sekretarja stranke imenuje svet stranke, z večino glasov vseh članov
sveta. Pravico predlagati sekretarja ima kateri koli član sveta stranke. Pred imenovanjem se
svet stranke lahko odloči tudi za objavo internega poziva za funkcijo sekretarja med vsemi
člani stranke.
Predsedstvo
15. člen
Predsedstvo je izvršni organ stranke.
Seje predsedstva vodi predsednik/-ica stranke.
Sestavljajo ga predsednik/-ice, sekretar/-ka, predsednik/-ica sveta, lahko pa tudi še dva
člana, ki ju na predlog predsednice oziroma predsednika imenuje svet stranke.
Predsedstvo ima naslednje naloge:
- pripravlja predloge za obravnavo na seji sveta stranke;
- sprejema nujna stališča in izjave v času med dvema sejama sveta stranke;
- koordinira delo organov stranke na različnih ravneh organiziranosti,
- izvršuje sklepe skupščine in sveta stranke
- oblikuje predlog volilnega programa ali novega programa stranke
- izvršuje druga pooblastila, določena s tem statutom.

Lokalni odbori
16. člen
Članice in člani stranke se na lokalnem nivoju organizirajo v lokalne odbore. Lokalni odbori
delujejo na območju ene ali več teritorialno povezanih občin. Lokalni stranke delujejo
samostojno v okviru statuta, programa in programskih dokumentov stranke, zavezani pa so
odločitvam in usmeritvam skupščine in sveta stranke.
Ime lokalnega odbora je sestavljeno iz imena stranke in teritorialnega dodatka k imenu, iz
katerega je razvidno, da gre za lokalni odbor. Ime lokalnega odbora določi lokalni zbor, potrdi
pa ga svet stranke.
17. člen
Ustanovitev lokalnega odbora lahko predlaga najmanj pet članov ali članic, ki imajo stalno ali
začasno bivališče na območju, na katerem bo deloval lokalni odbor.
Lokalni odbor mora pred ustanovitvijo izdelati analizo lokalnega okolja, v katerem opredeli
politično in družbeno situacijo v lokalnem okolju. Analizo posreduje svetu stranke.
Ustanovitev lokalnega odbora potrdi (ali zavrne) svet stranke na prvi seji po prejemu
predloga.
18. člen
Obvezni organi lokalnega odbora so lokalni zbor in predsednik lokalnega odbora.
Lokalni odbor je konstituiran po potrditvi na svetu stranke in po tem, ko sprejme pravila
svojega delovanja in izvoli ali imenuje predsednika lokalnega odbora.
Lokalni odbor se lahko združi z drugim lokalnim odborom ali se razdruži na več teritorialno
zaokroženih lokalnih odborov. Združitev in razdružitev potrdi svet stranke.
Lokalni odbor se lahko razpusti, v primeru, da ne izpolnjuje več pogoja iz prvega odstavka
18. člena.
Pristojnosti in naloge lokalnega odbora so predvsem:
- priprava lokalnih aktivnosti
- priprava predlogov in pobud za svet
- obravnava predlogov, ki jih pripravi svet ali drugi organi stranke
- priprava analiz lokalnega okolja
- sodelovanje pri pripravi volilnega programa za lokalne volitve
- sprejem letnega načrta delovanja lokalnega odbora in njegovo izvajanje
- poročanje svetu stranke o dejavnostih lokalnega odbora
- obveščanje lokalne javnosti o dejavnosti stranke na lokalnem nivoju
- sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami na lokalnem nivoju
Svet stranke sprejme pravilnik o delovanju lokalnih odborov, s katerimi določi natančnejšo
organiziranost lokalnega odbora.

VOLITVE, IMENOVANJA, RAZREŠITVE
19. člen
Volitve so tajne, imenovanja pa javna, razen če statut ne določa drugače.
Članice in člani organov, individualni organi stranke ter nosilci drugih funkcij v stranki se
volijo po opravljenem postopku evidentiranja in kandidiranja. Natančnejše postopke določa
pravilnik, ki ga sprejme svet stranke.
Pri določanju kandidatnih list v organe stranke je potrebno težiti k enakomerni zastopanosti
obeh spolov.
20. člen
Volitve vodi volilna komisija, ki ima predsednika in še najmanj dva člana. Člani volilne
komisije sami ne smejo biti kandidati na volitvah.
Volilna komisija mora vsakemu, ki ima pravico voliti, na ustrezen način pojasniti pravila in
postopek volitev.
21. člen
Na glasovnico se lahko uvrstijo samo kandidati/-tke, ki podajo pisno soglasje.
Kandidatke in kandidati so na glasovnicah razvrščeni po abecedi, prva črka pa je določena z
žrebom, ki ga izvede organ, ki voli, ali organ, ki vodi postopke posameznih volitev.
Za volitve predsednice ali predsednika stranke sestavi kandidatno listo svet stranke.
Pred volitvami predsednice ali predsednika mora biti vsem kandidatkam in kandidatom
enakopravno omogočena predstavitev skupščini članov.
Če je na glasovnici več oseb, kot se jih voli, je glasovnica odprta. Na odprtih glasovnicah se
glasuje tako, da se obkroži številko pred imenom kandidatke oziroma kandidata. Glasuje se
lahko za največ toliko kandidatk in kandidatov, kot se jih voli, v nasprotnem je glasovnica
neveljavna.
Če je na glasovnici toliko oseb, kot se jih voli, je glasovnica zaprta. Na zaprtih glasovnicah se
glasuje tako, da se obkroži besedo „za“ ali „proti“.
Če iz glasovnice ni razvidna volja volivca ali volivke, je glasovnica neveljavna.
22. člen
Za nosilko ali nosilca individualne funkcije je izvoljena kandidatka ali kandidat, ki je dobila
oziroma dobil večino veljavnih glasov, če ni v tem statutu drugače določeno.
Če nobena kandidatka oziroma kandidat ni dobil večine glasov, se glasovanje ponovi med
kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Če je več kandidatov dobilo enako najvišje število
glasov, ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izbira
kandidatk in kandidatov za ponovno glasovanje določi z žrebom.
Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov pri
prvem glasovanju. Če je število dobljenih glasov enako, se vrstni red določi z žrebom.

Če v drugem glasovanju nihče ne dobi večine veljavnih glasov, se postopek volitev ponovi v
celoti.
Na odprtih glasovnicah za kolektivne organe stranke so izvoljene oziroma izvoljeni tiste
kandidatke oziroma kandidati, ki dobijo največ glasov na oddanih veljavnih glasovnicah, do
popolnitve števila voljenih članic in članov kolektivnega organa stranke.
Na zaprtih glasovnicah za kolektivne organe stranke so kandidatke oziroma kandidati
izvoljeni, če je glasovnica dobila večino veljavnih glasov.
23. člen
Natančnejše postopke in merila za evidentiranje, oblikovanje kandidatnih list, volitve,
ponovne in nadomestne volitve, imenovanja individualnih organov, članic in članov
kolektivnih organov ter nosilk in nosilcev drugih funkcij natančno določi pravilnik, ki ga
sprejme svet stranke. Ta pravilnik mora tudi določati pravico ugovora na potek volitev in
določiti ukrepe v primeru ugotovitve nepravilnosti.
24. člen
Glasovanje o razrešitvi nosilcev individualnih funkcij ter voljenih in imenovanih članic in
članov kolegijskih organov se izvede na isti način, kot so bili izvoljeni oziroma imenovani.
Pobudo za razrešitev predsednice oziroma predsednika lahko poda četrtina članstva.
Pobudo lahko poda tudi svet stranke, pri čemer je pobuda sprejeta, če zanjo glasuje večina
vseh članov sveta.
Pobudo za razrešitev voljenih članov sveta lahko poda četrtina vseh članov stranke.
Pobudo za razrešitev sekretarke oziroma sekretarja stranke lahko poda predsednica oziroma
predsednik stranke ali četrtina članov sveta.
Razrešitev drugih nosilk ali nosilcev individualnih funkcij ter voljenih in imenovanih članic in
članov kolektivnih organov urejajo pravilnik o volitvah v organe stranke.
Razrešitev predsednice ali predsednika lokalnega odbora lahko predlaga ena tretjina članic
in članov občinskega odbora. Razrešitev drugih nosilk ali nosilcev individualnih funkcij ter
voljenih in imenovanih članic in članov kolektivnih organov urejajo pravilnik o volitvah v
organe stranke in pravila o delovanju lokalnega odbora.
Razrešitev se opravi tako, da se o predlogu za razrešitev glasuje “za” ali “proti”. Organ
oziroma članica ali član organa je razrešen, če je večina veljavnih glasov za razrešitev.
Predlog razrešitve je mogoče podati, če članica oziroma član organa ali organ kot celota ne
izvršuje statutarnih nalog in sprejetega programa stranke.
25. člen
Svet stranke lahko razpusti oziroma razreši vse organe lokalnega odbora, če so ti neaktivni,
če delujejo v nasprotju s temeljnimi statutarnimi določbami ali programom stranke in
povzročajo politično ali materialno škodo stranki. Sekretarka oziroma sekretar stranke mora v
tridesetih dneh po razpustitvi organizirati volitve nove predsednice oziroma predsednika
lokalnega odbora.

Predsedstvo lahko imenuje vršilko oziroma vršilca dolžnosti predsednice oziroma
predsednika lokalnega odbora največ za dobo enega leta v primerih in na način, ki so
določeni v pravilniku o organiziranosti in načelih delovanja pokrajinskih in občinskih odborov
stranke.
V primeru, da pride v kandidacijskih postopkih ali glasovanju na lokalni 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
sekretarka oziroma sekretar stranke.

VOLITVE V ORGANE EVROPSKE UNIIJE, DRŽAVNE ORGANE IN ORGANE LOKALNIH
SKUPNOSTI
26. člen
Kandidate/-tke za volitve v državni zbor, evropski parlament, predsednika oziroma
predsednico republike in kandidate oziroma kandidatke ter liste kandidatk in kandidatov za
volitve v organe lokalne skupnosti se določi s tajnim glasovanjem in v skladu z zakonodajo.
Podrobnejši postopek določanja se opredeli v pravilnikih, ki jih sprejme svet.

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
27. člen
Stranka sredstva pridobiva iz naslednjih virov:
- članarin in prostovoljnih prispevkov članov/-ic
- prihodkov iz donacij, volil in daril, skladno z zakonodajo
- dohodkov iz premoženja, skladno z zakonodajo
- dohodkov iz proračuna države in lokalnih skupnosti.
Del proračuna stranke se lahko nameni za projekte članov in članic po načelih
participatornega (članskega) proračuna. Odločitev o razpisu participatornega (članskega)
proračuna sprejme svet stranke, upoštevajoč finančni položaj stranke.
Del proračuna se nameni lokalnim odborom, kar stranka uredi s posebnim pravilnikom.
Finančno in materialno poslovanje natančneje določi pravilnik, ki ga sprejme svet stranke.
28. člen
Stranka lahko ustanavlja ali soustanavlja tudi pravne subjekte, ki jih dopušča zakon ter izvaja
dejavnosti skladne z zakonom. Za ustanovitev pravnih subjektov je pristojen svet.

PRENEHANJE, SPOJITEV, PRIPOJITEV IN RAZDRUŽITEV STRANKE
29. člen
O prenehanju stranke, o spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke odloča skupščina z
dvotretjinsko večino prisotnih članov stranke. Predlog za prenehanje, spojitev, pripojitev ali
razdružitev stranke lahko poda svet ali najmanj tretjina članov/-ic.
Predlog mora biti obrazložen in vsebovati tudi način ureditve premoženjsko-pravnih razmerij
stranke.
Skupščina določi organ stranke, ki uredi premoženjsko-pravna razmerja in ob prenehanju
delovanja poskrbi za izbris stranke iz registra političnih strank.
V primeru prenehanja delovanja stranke ali njeni spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke se s
premoženjem ravna skladno z določili Zakona o političnih strankah.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Ta statut stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme kongres z večino glasov vseh prisotnih
članov stranke.
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejmejo na enak način, kot njihov sprejem, razen
če ni s tem statutom določeno drugače.
Obstoječi organi stranke opravljajo svoje delo do izvolitve novih, skladno s tem statutom.

Solidarnost, za pravično družbo
Generalna sekretarka: Tjaša Učakar
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