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I. SPLOŠNO
Temeljne določbe
1.

ČLEN
VESNA - zelena stranka (v nadaljevanju: stranka) je združenje državljank in državljanov
Republike Slovenije, ki uresničujejo ustavno pravico do svobodnega združevanja, pravico
do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev ter uresničevanju svojih političnih ciljev, zapisanih v Programu stranke.
Program, ki ga sprejme Kongres stranke, vsebinsko pokriva področja, povezana z ekologijo,
demokracijo, socialno pravičnostjo in ustvarjalnostjo.

Delovanje
2.

ČLEN
Članice in člani stranke (v nadaljevanju: člani) postavljajo okolje na prvo mesto in delujejo skladno s Programom stranke, Statutom stranke (v nadaljevanju: Statut) in Etičnim
kodeksom stranke.
Stranka je pravna oseba s sedežem v ………………., ki deluje na območju Republike Slovenije
in sklepa sporazume in koalicije z drugimi strankami v državi.
Stranka lahko sodeluje s katerokoli okoljevarstveno ali drugo organizacijo, združenjem
ali NVO, ki želi prispevati k izboljšanju stanja okolja v Sloveniji in podpira cilje in vrednote
stranke.
Stranka se lahko vključuje v mednarodne ustanove in zveze političnih strank s podobnimi
programskimi izhodišči, ki delujejo znotraj EU in/ali zunaj nje.

Ime, znaki in simboli stranke
3.

ČLEN
Polno ime: VESNA – zelena stranka
Skrajšano ime: VESNA
Znak stranke »VESNA – zelena stranka« je figurativni logotip z besednimi elementi. Je v
obliki polkroga s stiliziranim motivom dveh listov in Triglava v primarni zeleni barvi C=100,
M=0, Y=90, K=0 (00a65d).
Primarni besedni element: VESNA je zapisan z velikimi tiskanimi črkami v tipografiji Cera
Pro - Bold, v primarni zeleni barvi: C=100, M=0, Y=90, K=0 (00a65d). Sekundarni besedni
element - podnaslov: zelena stranka je zapisan pod besedo VESNA v spodnji vrstici z
malimi tiskanimi črkami v tipografiji TT Norms - Bold, v primarni zeleni barvi: C=100, M=0,
Y=90, K=0 (00a65d).
Podrobnosti so urejene v Pravilniku o uporabi imena, znakov in simbolov stranke, ki ga
sprejme in spreminja Svet stranke.

4.

ČLEN
Izrazi, ki so uporabljeni v Statutu in zapisani v slovnični obliki moškega spola, so nevtralni
in veljajo enakovredno za oba spola.
VESNA - zelena stranka
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Javnost delovanja
5.

ČLEN
Organi stranke obveščajo javnost o delu, odločitvah in stališčih stranke na svoji uradni
spletni strani, tiskovnih konferencah, v javnih glasilih, z izjavami za javnost ipd.

II. ČLANSTVO
Članstvo v stranki
6.

6. ČLEN
Član stranke lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije oziroma tudi
oseba, ki je dopolnila 15 (petnajst) let, če predloži pisno privolitev svojega zakonitega
zastopnika.
V pristopni izjavi državljan navede svoje ime in priimek, rojstni datum, kraj rojstva, stalno ali
začasno prebivališče, funkcijo, poklic, sedež zaposlitve, državljanstvo, e-naslov, telefonsko
številko in izjavo, da sprejema Statut, Program stranke in Etični kodeks.
Izpolnjeno pristopno izjavo pregleda predsedstvo lokalne skupine in jo posreduje
Izvršnemu odboru stranke, ki odloči o sprejemu v stranko.
Članstvo nastopi z vpisom v register članov in plačilom članarine. Podrobnosti so urejene
v Pravilniku o članstvu.

7.

ČLEN
Član stranke lahko postane tudi državljan države članice EU, ki ima v Sloveniji volilno pravico in izpolni ter podpiše pristopno izjavo, s katero sprejme Statut in Program stranke ter
plača članarino.

8.

ČLEN
Član stranke ne more postati oseba, ki:

•

deluje v društvu, politični ali civilni organizaciji, katerih delo in program sta v
nasprotju s Programom stranke;

•
•

je že član druge stranke, razen če je v Statutu drugače določeno;
je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, dokler trajajo pravne posledice
obsodbe;

•

je zaradi svojih ravnanj moralno neprimerna za članstvo v stranki.

Pravice in dolžnosti
9.

ČLEN
Člani stranke imajo pravico, da:

•
•
•

sooblikujejo in uresničujejo Program stranke ter njeno politiko;
volijo in so voljeni v vse organe stranke;
v skladu z zakonom in Programom stranke kandidirajo za javne funkcije;
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sodelujejo pri oblikovanju stališč stranke do aktualnih političnih vprašanj in se
zavzemajo za njihovo uresničitev;

•
•
10.

dajejo pobude, predloge in vprašanja ter dobivajo odgovore nanje;
so obveščeni o delu stranke.

ČLEN
Člani stranke imajo dolžnost, da:

•

sodelujejo pri delu stranke, izpolnjujejo naloge, ki so jim zaupane, in uresničujejo
sklepe organov stranke;

•
•

v okolju delujejo skladno z Etičnim kodeksom, Statutom in Programom stranke;
generalnemu sekretarju stranke sporočajo spremembe podatkov, ki so sestavni del
pristopne izjave;

•

zagotavljajo enotnost stranke in se vzdržujejo dejanj, ki bi lahko imela škodljive
posledice za stranko;

•
•

vzdržujejo dobre medsebojne odnose in skrbijo za ugled stranke,
redno plačujejo članarino.

Člani stranke, ki so izvoljeni ali imenovani v organe stranke, so odgovorni organom in
članom, ki so jih izvolili ali imenovali.

Prenehanje članstva
11.

ČLEN
Članstvo v stranki preneha:

•
•
•
•
12.

z izstopno izjavo,
s smrtjo,
z izključitvijo,
z izbrisom.

ČLEN
Član stranke je lahko izključen, če:

•

pri svojem delovanju ne upošteva Etičnega kodeksa in Statuta ter zaradi tega
nastane politična, moralna ali materialna škoda;

•

pomaga stranki, listi ali organizaciji, katere delovanje ni v skladu s Programom
stranke, katere član je;

•
•

če ne izpolnjuje več pogojev iz 9. člena Statuta;
je obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je ogrožen ugled stranke oziroma
bi njegovo nadaljnje članstvo slabo vplivalo na notranje delovanje in zunanji ugled
stranke.

Obrazložen predlog za izključitev člana iz stranke lahko poda vsak član in organ stranke.
Postopek izključitve člana stranke je podrobneje urejen s Pravilnikom o članstvu, ki ga
sprejme Svet stranke.
O izključitvi člana iz stranke odloči Izvršni odbor stranke. Zadevni član lahko v petnajstih
(15) dneh od prejema sklepa o izključitvi vloži pritožbo pri Svetu stranke, ki dokončno odloči
o izključitvi.
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Članstvo preneha z izbrisom v primeru, ko član stranke izstopi iz poslanske ali svetniške
skupine stranke.

Register članstva
13.

ČLEN
Generalni sekretar stranke vodi Register članov stranke.

14.

ČLEN
Svet stranke vsako leto na svoji zadnji seji določa letno članarino za člane za prihajajoče
leto.
Članarino, ki jo na svoji zadnji seji določi Svet stranke, mora član stranke plačati najkasneje
do konca meseca marca za tekoče leto oziroma ob vpisu v članstvo.

15.

ČLEN
Možnost oprostitve plačila članarine in pogoje za oprostitev ureja Pravilnik o članstvu, ki
ga sprejme Svet stranke.

Podporniki in častni člani
16.

ČLEN
Podpornik stranke je lahko vsak, ki podpira delovanje stranke. Tuji državljan, ki ni državljan
EU, lahko postane podporni član stranke, če podpiše posebno izjavo, da sprejema Etični
kodeks, Statut in Program stranke. O dodelitvi takšnega članstva odloča Izvršni odbor
stranke. Stranka vodi register podpornih članov.

17.

ČLEN
Stranka ima tudi častne člane. Častni član stranke je lahko oseba, ki je zaslužna za razvoj
stranke ali se je s svojim delovanjem kako drugače izkazala na področju zelene paradigme
in demokratičnih idej v Sloveniji in/ali na mednarodni ravni. O dodelitvi takšnega članstva
odloča Svet stranke.

Odličja in priznanja
18.

ČLEN
Stranka podeljuje častnim članom in drugim zaslužnim osebam odličja, priznanja in častne
funkcije. Načini in kriteriji za podeljevanje odličij, priznanj in častnih funkcij so podrobneje
urejeni s Pravilnikom o članstvu, ki ga sprejme in spreminja Svet stranke.
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III. ORGANIZIRANOST STRANKE
Teritorialna organiziranost
19.

ČLEN
Stranka je organizirana na občinski oziroma lokalni (v nadaljevanju: lokalni), območni in
državni ravni.

20.

ČLEN
Kot temeljna oblika delovanja na lokalni ravni so organizirane lokalne skupine stranke. V
lokalni skupini stranke sta obvezna organa zbor članstva in predsedstvo. Večje lokalne
skupine imajo lahko še Izvršni odbor.

21.

ČLEN
Območni odbori stranke nudijo lokalnim skupinam strokovno pomoč in jih usmerjajo pri
izvajanju Programa stranke na lokalni ravni. Območni odbori obravnavajo organizacijska
in politična vprašanja, dajejo predloge, pobude in mnenja Svetu stranke ter Izvršnemu
odboru stranke, ki sta na njih dolžna odgovoriti.

22.

ČLEN
Za imenovanje, pristojnosti, odgovornosti, naloge, trajanje mandata in delovanja organov
stranke na lokalni in območni ravni se smiselno uporabljajo določbe tega Statuta.

23.

ČLEN
Sklep o ustanovitvi skupine oziroma odbora na lokalni oziroma območni ravni sprejme
Izvršni odbor stranke na lastno pobudo ali na pobudo najmanj (3) članov s stalnim prebivališčem na področju, kjer se ustanavlja lokalna skupina.

24.

ČLEN
Območni odbori praviloma pokrivajo območja volilnih enot za volitve poslancev v Državni
zbor.

Poslovanje
25.

ČLEN
Organe stranke praviloma sestavljajo le člani stranke. Stranka v vseh organih stranke
zagotavlja vsaj tretjino (1/3) članov posameznega spola, razen če to onemogoča struktura članstva, pri čemer stranka ves čas aktivno deluje v smeri, da so njeni člani po spolu
uravnoteženi.

26.

ČLEN
Vsak organ stranke sprejme svoj poslovnik, v katerem določi natančna pravila delovanja
in postopke odločanja. Poslovnike lokalnih organov pregleda in potrdi generalni sekretar
stranke.

27.

ČLEN
Po vsakokratnih volitvah v Državni zbor se določi, katere funkcije bodo člani organov
opravljali poklicno.
V primeru poklicnega opravljanja funkcije mora član s stranko skleniti pogodbo o zaposlitvi
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za čas imenovanja na funkcijo. V primeru nepoklicnega opravljanja funkcije stranka s
članom sklene pogodbo, v kateri določita medsebojne pravice in obveznosti.
Na seje organa lahko organ stranke ali njegovi člani vabijo tudi druge osebe, ki lahko prispevajo h kakovosti oziroma strokovnosti obravnave posameznega vprašanja. Te osebe pri
sprejemanju odločitev nimajo glasovalne pravice.

28.

ČLEN
Organi stranke odločajo na rednih, izrednih, dopisnih, elektronskih in hibridnih sejah, razen
če Statut stranke določa drugače.
Volitve organov so praviloma tajne, imenovanja pa pristojni organi opravljajo z javnim
glasovanjem.
Vsi organi stranke veljavno odločajo, če je na seji navzoča večina članov, in sicer z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen v primerih, ko je z zakonom ali Statutom določena drugačna večina za odločanje.

29.

ČLEN
Seje organov stranke se praviloma opravijo ob fizični prisotnosti članov organa. Sklicatelj
seje lahko v sklicu določi, da se seja ter glasovanje na seji opravi izključno s pomočjo elektronskih sredstev, brez fizične prisotnosti članov organa (elektronska seja). Sejo se lahko
organizira tudi tako, da je del članov organa fizično prisoten, del pa je prisoten preko elektronskih sredstev (hibridna seja).
Pri izvedbi elektronske ali hibridne seje je treba upoštevati naslednja pravila:

•
•

tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne seje v realnem času,
stranka mora zagotoviti ustrezne pogoje za ugotavljanje identitete članov organa ali
njihovih pooblaščencev ter za varno elektronsko komuniciranje,

•

tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča članom glasovanje o predlogih oz.
sklepih, postavljanje vprašanj, razpravo, podajo nasprotnega predloga, podajo izjave
in druga dejanja v realnem času,

•

v zapisniku seje se navede tudi način ugotovitve vsebine glasov.

Pravila o poteku hibridne seje, pogojih za njen sklic, načinu glasovanja ter druge vidike
izvedbe takih sej podrobneje določa poslovnik, ki ga sprejme in spreminja Izvršni odbor
stranke.

30.

ČLEN
V primeru izraženega suma o verodostojnosti izjav ali opredeljevanja pri glasovanju, utemeljenost suma presoja Nadzorni odbor stranke, ki lahko zahteva verificiran način izjavljanja.

Mandati organov
31.

ČLEN
Mandatna doba vseh voljenih oziroma imenovanih organov stranke traja praviloma štiri
leta, organi pa funkcijo opravljajo do izvolitve oziroma imenovanja novih organov, razen
če je s Statutom določeno drugače. V primeru razpisa predčasnih volitev v Državni zbor
Republike Slovenije je Svet stranke dolžan razpisati volilni kongres stranke v roku štirih (4)
mesecev po izvedbi volitev.
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ČLEN
Če član katerega koli organa stranke iz kakršnega koli razloga preneha opravljati svojo
funkcijo pred koncem svojega mandata, ga nadomesti kandidat, ki je na zadnjih volitvah
kandidiral na isti kandidatni listi in med neizvoljenimi dobil največ glasov. Določilo tega
člena ne velja za člane organov, izvoljenih na Kongresu.
Nadomestne člane organov, ki so izvoljeni na Kongresu in jim zaradi razlogov, določenih
v Statutu, mandat poteče predčasno, za čas do naslednjega kongresa izvoli Svet stranke.
Ta določba ne velja za predsedstvo stranke.

33.

ČLEN
Za uresničevanje svojih programskih usmeritev in političnih ciljev se stranka lahko povezuje in vključuje v svoje delo tudi druge interesne, stanovske, strokovne, projektne skupine
ter civilnodružbena gibanja, organizacije in združenja ter posameznike, ki ne delujejo v
nasprotju z določili Etičnega kodeksa, Statuta in Programa stranke, kar mora na predlog
Izvršnega odbora potrditi Svet stranke.

IV. ORGANI STRANKE
34.

ČLEN
Organi stranke so:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kongres
Svet stranke
Izvršni odbor
Predsedstvo
Generalni sekretar
Programski svet
Nadzorni odbor
Statutarna komisija

Kongres
35.

ČLEN
Kongres je najvišji organ stranke. Skliče ga Svet stranke, najmanj vsaka štiri leta.

36.

ČLEN
Kongres sestavljajo vsi člani stranke.

37.

ČLEN
Pristojnosti kongresa so:

•
•
•

sprejem Statuta ter njegovih sprememb in dopolnitev;
sprejem Programa stranke in drugih programskih dokumentov stranke;
izvolitev in razrešitev Predsedstva stranke, šest (6) članov Sveta stranke, sedem (7)
članov Izvršnega odbora in treh (3) članov Nadzornega odbora stranke;

•

imenovanje častnih članov stranke in podelitev posebnih priznanj in nagrad;
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obravnavanje in ocena dela stranke in njenih organov za obdobje med ponovnim
zasedanjem Kongresa stranke;

•
•
38.

sprejem resolucije o politični usmeritvi stranke za naslednje obdobje;
odločanje o spojitvi, pripojitvi, razdružitvi ali prenehanju stranke.

ČLEN
Najmanj deset (10) dni pred zasedanjem kongresa stranke, je treba vsem članom stranke,
poslati vabilo z dnevnim redom in gradivi. Praviloma se gradivo pošilja po elektronski pošti.
Izredno lahko od Sveta stranke zahteva sklic kongresa ena tretjina (1/3) lokalnih skupin, ki
morajo navesti razloge za zahtevo sklica in predlagati dnevni red. Na Izrednem zasedanju
kongresa se sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklicano.
Svet stranke mora sklicati izredni Kongres stranke, če to zahtevata dve tretjini (2/3) njegovih članov. Sklic mora biti obrazložen in predlagan dnevni red.
Če Svet stranke ne skliče zasedanja kongresa v enem mesecu po prejeti zahtevi, ga lahko
skliče tisti, ki je sklic zahteval.

39.

ČLEN
Kongres stranke je sklepčen, če se ga udeleži večina povabljenih članov. Če Kongres
stranke ob začetku zasedanja ni sklepčen, se pričetek zasedanja odloži za 30 minut. Po
poteku tega časa se šteje, da je Kongres sklepčen in začne z zasedanjem.
Kongres stranke sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih udeležencev
zasedanja, razen v primerih, ko je z zakonom ali s tem Statutom določeno drugače.

40.

ČLEN
Zasedanje kongresa vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki ga na predlog predsedstva
stranke iz svojih vrst izvolijo člani kongresa sami.

41.

ČLEN
Volitve vodi volilna komisija, ki jo izvoli Kongres izmed svojih članov. Volilna komisija ima
enega (1) predsednika in dva (2) člana, pri čemer člani volilne komisije ne smejo biti kandidati za organe stranke, ki se volijo na zasedanju Kongresa stranke .
Na kandidatni listi za vsak posamezen organ stranke mora biti vsaj toliko kandidatov, kot
se jih voli.

42.

ČLEN
Organi stranke, izvoljeni na zasedanju Kongresa stranke, so se dolžni sestati najkasneje v
enem mesecu po Kongresu. Organi stranke pričnejo z delovanjem na svoji prvi seji, ko se
opravi tudi primopredaja poslov in aktivnosti.

Svet stranke
43.

ČLEN
V času med rednima zasedanjema Kongresa stranke je Svet stranke najvišji organ.

44.

ČLEN
Svet stranke sestavljajo:

•

Predsedstvo stranke;
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šest (6) članov, ki jih predlagajo in izvolijo člani Kongresa;
člani Izvršnega odbora;
vodje območnih odborov;
Generalni sekretar;
predsedniki organov stranke na državni ravni;
člani Državnega sveta;
člani širšega sestava vlade;
poslanci v Državnem zboru in Evropskem parlamentu;
trije (3) predstavniki združenja županov;
trije (3) predstavniki združenja občinskih svetnikov.

ČLEN
Svet stranke izvoli izmed svojih članov predsednika, ki sklicuje seje po potrebi, vendar najmanj trikrat letno. Sejo stranke mora predsednik Sveta stranke sklicati tudi na obrazloženo
pisno zahtevo tretjine (1/3) članov Sveta stranke. Zahtevi mora biti priložen dnevni red in
gradivo za posamezne točke dnevnega reda.

46.

ČLEN
Pristojnosti Sveta stranke so:

•
•
•
•

sklicuje Kongresa stranke;
določa politične smernice stranke med rednimi zasedanji Kongresa stranke;
sprejema programske dokumente in letni načrt dela stranke;
sodeluje pri oblikovanju programskih in statutarnih dokumentov stranke in sprejema
obvezno razlago njihovih določb;

•

odloča o sodelovanju stranke z domačimi in tujimi ustanovami, združenji, nevladnimi
organizacijami in drugimi subjekti, ki imajo podobna programska izhodišča;

•

kot organ druge stopnje odloča o pritožbah, sprejema finančni načrt in zaključni
račun stranke;

•
•

sprejema notranje pravne akte, ki jih določata zakonodaja in Statut;
v skladu z veljavno zakonodajo na predlog predsedstva določa kandidate na volitvah
v Evropski parlament in za predsednico oziroma predsednika Republike Slovenije;

•

na predlog Predsedstva stranke imenuje in razrešuje Generalnega sekretarja,
Statutarno komisijo, predsednika Programskega sveta, koordinatorja območnih
odborov in mednarodnega koordinatorja;

•
•

na predlog Izvršnega odbora imenuje in razrešuje vodje območnih odborov;
ustanavlja nove oblike organiziranosti, določa njihovo sestavo, pristojnosti in
mandate ter imenuje njihove predsednice in predsednike;

•

obravnava delo Izvršnega odbora stranke, Predsedstva stranke in Generalnega
sekretarja;

•

sprejema pravila za postopek kandidiranja na volitvah v Državni zbor, za predsednika
Republike Slovenije in na lokalnih volitvah;

•

spremlja izvajanje sklepov organov stranke in potrdi predloge sprememb oziroma
dopolnitev statuta stranke;

•

opravlja druge naloge, določene s tem Statutom.

Na predlog Izvršnega odbora lahko Svet stranke pooblasti Predsedstvo stranke, da s
stranko oziroma listo, ki deluje na lokalnem nivoju in ima podobna politična stališča, sklene
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sporazum o sodelovanju in v njem natančneje določi način sodelovanja ter prekrivanje
članstva obeh strank.

47.

ČLEN
Član Sveta stranke mora svojo morebitno neudeležbo na Svetu stranke nemudoma javiti
Generalnemu sekretarju stranke, praviloma vsaj 2 (dva) dni pred sejo Sveta stranke. Članu
sveta, ki se dvakrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži seje Sveta, preneha mandat v
Svetu in z njim povezane funkcije v stranki.

48.

ČLEN
Pravila o delu in načinu poslovanja Sveta stranke podrobneje določa poslovnik, ki ga z
dvotretjinsko (2/3) večino prisotnih članov sprejme in spreminja organ sam.

Izvršni odbor stranke
49.

ČLEN
Izvršni odbor stranke sestavljajo Predsedstvo stranke, koordinator območnih odborov,
vodja poslanske skupine, mednarodni koordinator, predsednik Programskega sveta in
predsednik Sveta stranke. Poleg njih je v Izvršnem odboru tudi sedem (7) članov, ki jih
imenuje in razrešuje Kongres stranke.

50.

ČLEN
Izvršni odbor stranke vodi član Predsedstva stranke, ki sklicuje seje po potrebi, vendar najmanj enkrat mesečno. Sejo Izvršnega odbora lahko z navedbo razlogov za sklic in dnevnim
redom zahteva tudi najmanj tretjina (1/3) njegovih članov.

51.

ČLEN
Izvršni odbor stranke ima naslednje pristojnosti:

•

zavzema določena stališča do aktualnega dogajanja v družbi, izvaja politiko stranke,
sklepe Kongresa stranke in Sveta stranke;

•

predlaga Svetu stranke vstop ali izstop stranke v koalicijo in vstop ali izstop stranke v
vlado;

•
•

skrbi za finančno poslovanje in določa višino članarine;
organizira in izvaja aktivnosti stranke in odloča o kadrovskih, strukturnih, vsebinskih,
strokovnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke ter v povezavi s tem sprejema
ustrezne akte, razen če ni v Statutu določeno drugače;

•

vodi postopke volitev za vse organe stranke, postopke volitev v Državni zbor, za
predsednika Republike Slovenije, v organe lokalne skupnosti in Evropski parlament;

•

v skladu z veljavno zakonodajo na predlog predsedstva določa kandidate za volitve v
Državni zbor;

•

obravnava prijave, povezane s kršitvami Statuta, Programa stranke in Etičnega
kodeksa;

•
•

odloča o izključitvi člana in spremembi naslova sedeža stranke;
Svetu stranke poda predlog za začetek postopka za spojitev, pripojitev, razdružitev in
prenehanje stranke;

•

opravlja druge naloge, določene s Statutom, sklepi Kongresa stranke ali Sveta
stranke.

VESNA - zelena stranka

STATUT

52.

13

ČLEN
Izvršni odbor lahko oblikuje odbore, ki se mu zdijo potrebni za učinkovito izvajanje nalog
organa. Pri tem opredeli njihove pristojnosti, pooblastila, trajanje in sestavo.

53.

ČLEN
Na seje Izvršnega odbora stranke se vabi predsednika Nadzornega odbora stranke.

54.

ČLEN
Član Izvršnega odbora, ki se iz upravičenih razlogov seje Izvršnega odbora stranke ne more
udeležiti, je o tem dolžan nemudoma, najmanj pa en dan pred sejo pisno ali v elektronski
obliki obvestiti sklicatelja seje.
Članu Izvršnega odbora, ki se dvakrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži seje, preneha
mandat v organu in z njim povezane funkcije v stranki.

55.

ČLEN
Pravila o delu in načinu poslovanja Izvršnega odbora podrobneje določa Poslovnik o delu
Izvršnega odbora stranke, ki ga z dvotretjinsko (2/3) večino prisotnih članov sprejme in
spreminja organ sam.

Predsedstvo stranke
56.

ČLEN
Člane Predsedstva stranke se voli in razrešuje na zasedanju Kongresa stranke. Kandidature
za člane Predsedstva so individualne.

57.

ČLEN
Predsedstvo stranke je sestavljeno iz štirih (4) članov, in sicer iz sopredsednice ter sopredsednika in podpredsednice in podpredsednika.

58.

ČLEN
Predsedstvo v okviru svojih pristojnosti:

•
•
•

izvršuje pooblastila, določena s Statutom, sklepi Kongresa in Sveta stranke,
obvešča Svet stranke in Izvršni odbor o svojih načrtih in delu;
Svetu stranke predlaga kandidate za Generalnega sekretarja stranke, Statutarno
komisijo, predsednika Programskega sveta stranke, mednarodnega koordinatorja in
koordinatorja območnih odborov.

59.

ČLEN
Predsedstvo stranke sprejema odločitve soglasno. Če soglasja ni mogoče doseči, odločitev
sprejme Svet stranke.

60.

ČLEN
Pristojnosti sopredsednikov:

•
•

vodita stranko in jo predstavljata v javnosti;
predlagata kandidatke ali kandidate za podpredsednico ali podpredsednika stranke.

Stranko lahko predstavlja vsak od sopredsednikov individualno.
Sopredsedujoča lahko za izvajanje posameznih zadolžitev pooblastita podpredsednico
ali podpredsednika.
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ČLEN
Pristojnosti podpredsednikov:

•

sodelujeta s predsednico ali predsednikom stranke pri udejanjanju sklepov in stališč
kongresa, Sveta stranke ter Izvršnega odbora stranke;

•

sodelujeta pri izvajanju sklepov in stališč Kongresa stranke, Sveta stranke ter
Izvršnega odbora stranke;

•
•
62.

izvajata posamezne zadolžitve, za katere ju pooblastita sopredsednika stranke;
opravljata druge naloge, določene s tem statutom.

ČLEN
Če članom Predsedstva preneha mandat, se izvedejo nadomestne volitve.

63.

ČLEN
Članom predsedstva stranke, ki so bili izvoljeni na nadomestnih volitvah, mandat poteče
z dnem izteka mandata članu Predsedstva, ki so ga nadomestili.

64.

ČLEN
Nosilci funkcij svoje funkcije ohranijo in izvršujejo do izvolitve novih funkcionarjev.

65.

ČLEN
V primeru, ko preneha mandat:

•

sopredsednici, jo do izvolitve nove sopredsednice kot vršilko dolžnosti nadomesti
podpredsednica;

•

sopredsedniku, ga do izvolitve novega sopredsednika, kot vršilca dolžnosti
nadomesti podpredsednik;

•

podpredsednici ali podpredsedniku, ju do izvolitve nove oziroma novega, kot vršilec
dolžnosti do izvolitve nadomesti Predsednik Sveta stranke.

Vloga vršilca dolžnosti se opravlja do izvolitve novega člana Predsedstva stranke, vendar
največ šest (6) mesecev.

66.

ČLEN
V primeru odsotnosti ali zadržanosti:

•
•
•

sopredsednice, jo kot vršilka dolžnosti nadomesti podpredsednica;
sopredsednika, ga kot vršilca dolžnosti nadomesti podpredsednik;
podpredsednika ali podpredsednice, ju kot vršilec dolžnosti nadomesti Predsednik
Sveta stranke.

67.

ČLEN
Kolegij Predsedstva stranke je ožji delovni organ, ki ga sestavlja Predsedstvo stranke in dva
(2) člana, ki ju imenuje Predsedstvo stranke.
Kolegij Predsedstva stranke je namenjen dnevnemu delu stranke, nujnim posvetom in
hitrim odzivom na aktualne dogodke. Predsedstvo stranke v Kolegij izjemoma določi tudi
drugo osebo, pri čemer ta ne sme biti član druge politične stranke in mora izpolnjevati
pogoje za sodelovanje, določene v Statutu.
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Generalni sekretar stranke
68.

ČLEN
Strokovno, organizacijsko in administrativno delo za stranko na ravni države opravlja
Generalni sekretar stranke, ki ga imenuje Svet stranke.
Generalni sekretar stranke je kontaktna oseba za člane in zunanje stike s posamezniki in
ustanovami.

69.

ČLEN
Pristojnosti Generalnega sekretarja stranke so:

•

organiziranje in izvajanje aktivnosti stranke, skrb za njeno usklajeno in koordinirano
delovanje na vseh ravneh organiziranosti;

•

zagotavljanje administrativne, organizacijske in strokovne podpore organom stranke
na državni ravni organiziranosti;

•

vodenje kadrovskih postopkov, ki izhajajo iz sklepov predsedstva in Kongresa
stranke, ter odločanje o vseh vprašanjih s področja delovnih razmerij;

•

vodenje evidence članstva in opravljanje drugih zadolžitev, ki mu jih naloži vodstvo
stranke oziroma so določene v Statutu;

•
•
•

zastopanje stranke v pravnem prometu in pred javnimi organi;
odgovornost za finančno in materialno poslovanje stranke;
vodenje postopkov in urejanje premoženjskopravnih razmerij stranke ter pravnega
nasledstva ob morebitnem izbrisu stranke iz registra oziroma ob morebitnem
prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke;

•

spremljanje uresničevanja določb Statuta, zbiranje predlogov za njegove
spremembe in po potrebi poročanje vodstvu stranke.

Če generalnemu sekretarju preneha mandat, stranko v času do imenovanja novega generalnega sekretarja v pravnem prometu zastopa sopredsednica ali sopredsednik stranke.

Programski svet stranke
70.

ČLEN
Programski svet stranke obravnava posamezna vsebinska vprašanja, pripravlja ustrezne
podlage in oblikuje stališča za odločanje v organih stranke ter posledično v poslanski skupini, vladi ter drugih institucijah, kjer predstavniki stranke zasedajo odločevalske funkcije.
Programski svet stranke ima predsednika, ki ga na predlog Predsedstva stranke imenuje
in razrešuje Svet stranke.
Vodje posameznih vsebinskih sklopov v Programskem svetu na predlog predsednika
Programskega sveta imenuje in razrešuje Izvršni odbor stranke.
Programski svet stranke se sestaja po potrebi, mora pa se sestati na zahtevo Sveta stranke
ali Izvršnega odbora stranke.
Člani Programskega sveta stranke so lahko vsi člani stranke, ki za to izrazijo željo in jih vanj
predlaga predsednik Programskega sveta. Po funkciji so člani Programskega sveta stranke
člani Vlade, poslanci Državnega zbora, člani Državnega sveta in Evropskega parlamenta.
Na seje lahko predsednik Programskega sveta vabi tudi osebe, ki niso člani stranke in lahko
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prispevajo h kakovosti obravnave posameznega vprašanja. Te osebe nimajo glasovalne
pravice.

Nadzorni odbor
71.

ČLEN
Nadzorni odbor stranke je izvoljen na zasedanju Kongresa stranke. Sestavljajo ga trije (3)
člani, od katerih mora biti vsaj en (1) član ekonomske stroke. Člani Nadzornega odbora
stranke med sabo izvolijo predsednika.
Člani Nadzornega odbora stranke so lahko prisotni pri delu vseh organov stranke, nimajo
pa glasovalne pravice.
Nadzorni odbor stranke se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat (2) letno. Sejo skliče
predsednik Nadzornega odbora.

72.

ČLEN
Svet stranke predlaga in izvoli nadomestnega člana Nadzornega odbora stranke, če se član
Nadzornega odbora najmanj dvakrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži seje organa.

73.

ČLEN
Naloge in pristojnosti Nadzornega odbora stranke:

•

spremljanje in nadzorovanje zakonitosti dela organov stranke in skladnosti njihovega
ravnanja s Statutom;

•

nadziranje finančnega in materialnega poslovanja stranke, opozarjanje na
nepravilnosti in zahteve za njihovo odpravo;

•

preverjanje skladnosti vseh aktov stranke s Statutom stranke in sklepi višjih organov
stranke;

•
•
74.

odločanje o pritožbah, ki jih v skladu s Statutom ne obravnavajo drugi organi stranke;
poročanje o svojem delu Izvršnemu odboru, Svetu stranke in Kongresu.

ČLEN
Če organ, na katerega je bila naslovljena zahteva Nadzornega odbora stranke za odpravo
napak, nepravilnosti, neskladij ali nedoslednosti, te zahteve ne upošteva, o spornem vprašanju odloči Svet stranke, katerega sklep je obvezujoč in dokončen.
Članstvo v Nadzornem odboru stranke je nezdružljivo z opravljanjem katere koli druge
izvoljene funkcije v stranki na državni ravni, razen s članstvom v Kongresu stranke.
Član Nadzornega odbora ne more soodločati o zadevi, v katero je vpleten. Nadzorni odbor
stranke začne nadzor na svojo pobudo, na pobudo članov stranke in na pobudo organov
stranke.

Statutarna komisija
75.

ČLEN
Statutarna komisija je sestavljena iz treh (3) članov stranke, od katerih je vsaj eden pravnik.
Statutarno komisijo izvoli Svet stranke. Člani Statutarne komisije med sabo izvolijo predsednika komisije.
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Statutarna komisija ima naslednje pristojnosti:

•
•
•
•

daje obvezne razlage Statuta in drugih splošnih aktov;
ocenjuje skladnost aktov stranke s Statutom;
predlaga spremembe tega Statuta;
opravlja druge naloge, določene s Statutom.

Zoper odločitve Statutarne komisije je mogoča pritožba na Svet stranke. Odločitev Sveta
stranke je dokončna. Rok za pritožbo zoper sklepe Statutarne komisije je 30 dni od sprejetja sklepa.

Poslanska skupina
76.

ČLEN
Poslanska skupina stranke se ustanovi kot oblika povezovanja poslancev za njihovo čim
bolj učinkovito organiziranje in informiranje ter dogovarjanje o skupnih temeljnih stališčih
ter nastopanju v Državnem zboru in njegovih delovnih telesih.
Člani poslanske skupine z večino glasov vseh članov sprejmejo poslovnik o delu poslanske
skupine.

77.

ČLEN
Poslanec, ki ni bil izvoljen na listi kandidatov stranke oziroma kot njen kandidat, se lahko
pod pogojem, da sprejme Program stranke in Statut, včlani v Poslansko skupino stranke.
Mnenje o prestopu poda Izvršni odbor.
V primeru izstopa iz poslanske ali svetniške skupine poslancu oziroma svetniku prenehajo
funkcije v organih stranke.

78.

ČLEN
Naloge poslanske skupine:

•
•
•

upoštevati Etični kodeks, programska izhodišča in Statut;
dajati pobude in zastopati politiko stranke;
delovati v skladu s sklepi Kongresa, Sveta stranke, Izvršnega odbora in vodstva
stranke;

•
•

o svojem delu obveščati vodstvo stranke in Izvršni odbor;
sodelovati z organi stranke.

Poslanci imajo pravico sodelovanja na vseh sejah organov na državni, regionalni in lokalni
ravni delovanja stranke.

79.

ČLEN
Določbe Statuta, ki se nanašajo na razmerja med poslansko skupino in stranko, se smiselno
uporabljajo tudi za delovanje svetnikov v občinskih in mestnih svetih.

Druge posebne oblike organiziranja
80.

ČLEN
V stranki lahko delujejo oblike organiziranja, ki predstavljajo različne interesne skupine
članov.
Ustanovljena so lahko različna delovna telesa, ki obravnavajo posamezna vsebinska in

VESNA - zelena stranka

STATUT

18

strokovna vprašanja, pripravljajo ustrezne podlage in stališča za odločanje v organih stranke.
Predloge za ustanovitev takih oblik organiziranja prouči in potrdi Svet stranke.

V. DOLOČANJE KANDIDATOV ZA VOLITVE
81.

ČLEN
Kandidate za volitve v Državni zbor, za Predsednika republike in v Evropski parlament lahko
predlaga vsak član stranke.
Kandidate za organe na lokalni ravni, kot sta občinski ali mestni svet in župan, lahko predlaga vsak član stranke s stalnim prebivališčem v posamezni občini.
Kandidatura se v pisni ali elektronski obliki pošlje na sedež stranke.
Vsak kandidat mora podpisati izjavo, da sprejema kandidaturo, in izjavo o izpolnjevanju
obveznosti do stranke, kot je določeno v tem statutu oziroma v internih aktih stranke.

82.

ČLEN
Na listah kandidatov za volitve v državni zbor in v organe lokalnih skupnosti mora biti zagotovljena zastopanost spolov v skladu z veljavno zakonodajo.

Kandidiranje v organe lokalne skupnosti
83.

ČLEN
Kandidate oziroma liste kandidatov za volitve v organe lokalne skupnosti določi s tajnim
glasovanjem zbor članov stranke, ki imajo volilno pravico v tej lokalni skupnosti. Volitve se
izvedejo v skladu s Statutom in obstoječo zakonodajo.
Lokalni odbor mora po opravljenem evidentiranju kandidatov pred odločanjem o kandidatih za župansko funkcijo in kandidatih občinske oz. mestne svetnike pridobiti predhodno
soglasje Izvršnega odbora stranke na državnem nivoju.

Kandidiranje za volitve v državni zbor
84.

ČLEN
Na predlog predsedstva stranke izvršilni odbor določa kandidate za volitve v državni zbor,
če je lista kandidatov vložena s podpisi najmanj treh poslancev ali 100 volivcev v vsaki
volilni enoti.
Izvršni odbor na predlog predsedstva oblikuje predloge list kandidatov za volitve državni
zbor, če bodo liste vložene s podpisi volivcev, ki imajo stalno bivališče v volilni enoti.
Listo kandidatov za vsako volilno enoto določijo člani stranke, ki imajo volilno pravico in
stalno bivališče v volilni enoti.

85.

ČLEN
Kandidat za poslanca v Državnem zboru za čas trajanja mandata pred potrditvijo svoje
kandidature v organih stranke s stranko podpiše dogovor in se s svojo častjo zaveže, da
v času trajanja poslanskega mandata ne bo izstopil iz stranke ter prestopil k drugi stranki
oziroma poslanski skupini.
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ČLEN
Postopke volitev in imenovanj ter določanja kandidatov ter kandidatnih list ter način
zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri kandidiranju kandidatov za volitve v organe
lokalnih skupnosti, v Državni zbor, v Evropski parlament in za predsednico oziroma predsednika Republike Slovenije v skladu z veljavno zakonodajo, podrobneje ureja pravilnik, ki
ga sprejme in spreminja Svet stranke.

Volitve in imenovanja
87.

ČLEN
Volitve organov so tajne, imenovanja pa pristojni organi opravijo z javnim glasovanjem.
Kadar je na kandidatni listi toliko kandidatov, kot je volilnih okrajev, se jih voli tako, da se na
glasovnici obkroži besedo ZA ali PROTI.
Kadar je na kandidatni listi več kandidatov, kot je volilnih okrajev, se glasuje tako, da se na
glasovnici obkroži številko pred imenom kandidata.
Če je na listi manj kandidatov, kot je volilnih okrajev, lahko Izvršni odbor stranke določi
kandidate, ki bodo kandidirali v dveh volilnih okrajih.

VI. VIRI IN FINANCIRANJE STRANKE
88.

ČLEN
Pri financiranju stranke se neposredno uporabljajo določbe Zakona o političnih strankah.
Stranka pridobiva sredstva za svoje delovanje na naslednje načine:

•
•
•
•
89.

s članarinami in prispevki članov,
z darili, donacijami in drugimi prispevki;
s prihodki iz premoženja stranke;
iz državnega in lokalnega proračuna.

ČLEN
Finančno poslovanje stranke na vseh ravneh ureja poseben pravilnik, ki ga na predlog
Generalnega sekretarja sprejme Svet stranke. Pravilnik določa način financiranja vseh
organov stranke in odgovornost vseh, ki razpolagajo s sredstvi na vseh ravneh, način uporabe sredstev in finančni nadzor.
Za gospodarjenje s premoženjem stranke na državni ravni skrbi Generalni sekretar stranke.
Organi s svojimi sredstvi ravnajo gospodarno in o tem dvakrat (2) letno pripravijo poročilo
za Nadzorni odbor stranke.

90.

ČLEN
Materialno in finančno poslovanje se vodi v skladu s predpisi in letnim finančnim načrtom
stranke. Zagotovljena mora biti možnost vpogleda in preglednost za državne in strankine
nadzorne organe.
Za pravilnost materialnega in finančnega poslovanja stranke odgovarja na državni ravni
Generalni sekretar stranke, pri območnih in lokalnih organih pa njihovi predsedniki.
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VII. SPREMEMBA STATUTA STRANKE
91.

ČLEN
Pisno pobudo za spremembe in dopolnitve Statuta stranke lahko poda vsak član stranke.
Obrazložena pobuda se pošlje Generalnemu sekretarju stranke, ki jo posreduje Izvršnemu
odboru.
Izvršni odbor pripravi predlog sprememb oziroma dopolnitev Statuta in ga posreduje Svetu
stranke.
Svet stranke na podlagi predhodne, najmanj enomesečne javne razprave pripravi gradivo o
spremembi Statuta. Spremembe in dopolnitve Statuta stranke sprejme Kongres z dvotretjinsko (2/3) večino prisotnih članov.

VIII. SPOJITEV, PRIPOJITEV,
RAZDRUŽITEV, PRENEHANJE
92.

ČLEN
Stranka se lahko spoji, pripoji ali razdruži z eno ali več drugimi strankami.
Sklep o začetku postopka za spojitev, pripojitev, razdružitev ali prenehanje stranke sprejme
Svet stranke na predlog Izvršnega odbora stranke, ki istočasno sprejme tudi navodilo
postopka za spojitev, pripojitev, razdružitev ali prenehanje stranke.

93.

ČLEN
O spojitvi ali pripojitvi z drugimi strankami se sestavi spojitveni sporazum, ki ga sprejme
Kongres stranke. V njem so določene podrobnosti o postopku in trajanju procesa. Pred
spojitvijo ali pripojitvijo mora biti sestavljen statut nove stranke, ki ga sprejmejo pristojni
organi.

94.

ČLEN
O premoženjsko pravnih zadevah stranke pri spojitvi, pripojitvi, razdružitvi ali prenehanju
stranke odloča Svet stranke, vodi pa jih Generalni sekretar stranke.
Nova stranka je univerzalna pravna naslednica strank, ki so se spojile ali pripojile. Prejšnje
stranke po spojitvi ali pripojitvi prenehajo obstajati.

95.

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.

96.

ČLEN
V primeru prenehanja delovanja stranke premoženje in ustanoviteljske pravice preidejo na
pravnega naslednika stranke. Če tega ni, o tem odloči pristojni organ ob sprejetju sklepa o
prenehanju delovanja stranke.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
97.

ČLEN
Prvo sejo Sveta stranke skliče Predsedstvo stranke najkasneje trideset (30) dni po izvolitvi.
Predsedstvo stranke skliče prvi redni Kongres stranke najkasneje v roku enega (1) leta po
ustanovitvi stranke.

98.

ČLEN
V vseh primerih, ki niso izrecno navedeni v Statutu, se po načelu analogije smiselno uporabljajo druge določbe Statuta, ki urejajo podobne primere.

99.

ČLEN
Do oblikovanja in začetka delovanja območnih odborov stranke vse člane in predstavnike
območnih odborov v Svetu stranke imenuje Izvršni odbor stranke.
Mandat članov Sveta stranke, ki jih je Izvršni odbor stranke imenoval kot predstavnike
Območnih odborov, traja le do formiranja in začetka delovanja Območnih odborov stranke.
Predsedniki območnih odborov z dnem izvolitve nastopijo mandat članov Sveta stranke.

100. ČLEN
Statut je veljaven, ko je sprejet na ustanovnem kongresu stranke. Vse ostale spremembe
in dopolnitve tega Statuta se sprejemajo po postopku, kot ga predvideva Statut.

101. ČLEN
Predsedstvo stranke mora akte, predvidene v tem Statutu, sprejeti najkasneje v desetih
(10) mesecih po sprejemu Statuta.

102. ČLEN
Za izvedbo ustanovnega kongresa se smiselno uporabljajo določbe 39. člena, ki urejajo
delovanje kongresa.

103. ČLEN
Na ustanovnem kongresu se imenuje vršilca dolžnosti generalnega sekretarja, ki zastopa
stranko v pravnem prometu in pred javnimi organi do imenovanja generalnega sekretarja.

104. ČLEN
Za ustanovni kongres določila tega Statuta, ki se nanašajo na roke in pogoje za evidentiranje in kandidiranje ter pošiljanje vabil z dnevnim redom, ne veljajo. Na ustanovnem
kongresu se odloča in voli z javnim glasovanjem, in sicer z večino opredeljenih glasov.

105. ČLEN
Spremembe in dopolnitve tega statuta se spreminjajo po enakem postopku kot Statut,
razen če ni v tem statutu drugače določeno. Formalne uskladitve Statuta na zahtevo registracijskega organa lahko sprejme Izvršni odbor in jih potrdi prvi naslednji Kongres.
Kraj:

Sopredsednica:

Datum:

Sopredsednik:
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