Statut Gibanje SVOBODA Mladi
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
1.1.

Ta statut ureja organizacijo in delovanje avtonomne mladinske organizacije z imenom
Gibanje SVOBODA Mladi (v nadaljnjem besedilu: organizacija).

1.2.

Skrajšano ime organizacije je SVOBODA Mladi. Pri poslovanju s tujino lahko
organizacija uporablja ime Gibanje SVOBODA Youth v angleškem jeziku.

1.3.

V tem statutu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za vse spole.
2. člen

2.1.

Organizacija je podmladek stranke Gibanje SVOBODA (v nadaljnjem besedilu: stranka)
in deluje skladno s statutom stranke.

2.2.

Organizacija deluje na območju Republike Slovenije in med Slovenci v zamejstvu in po
svetu. Organizacija sodeluje s sorodnimi in drugimi organizacijami v Sloveniji, Evropi in
po svetu.

2.3.

Organizacija samostojno določa svojo politiko in enakopravno sodeluje pri oblikovanju
politike stranke. Organizacija je pri oblikovanju mnenj, programa in politik ter
sprejemanju odločitev avtonomna. Sklepi stranke, ki so v nasprotju s politiko
organizacije, organizacije ne zavezujejo.
3. člen

3.1.

Sedež organizacije je v Ljubljani.

3.2.

Organizacijo v pravnem prometu predstavlja in zastopa Predsednik organizacije (v
nadaljnjem besedilu: predsednik).
4. člen

4.1.

Znak organizacije je črkovni znak, ki sestavi besedo SVOBODA Mladi (v nadaljnjem
besedilu: logotip).
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4.2.

Del znaka, ki predstavlja besedo SVOBO-DA (DA), je v negativu (bele barve) na modri
podlagi z dodanim klicajem (!). Napis je sestavljen iz verzalnih (velikih tiskanih) črk
družine Berthold Block Condensed avtorja Hermana Hoffmanna iz leta 1908 v modri
barvi slovenske zastave, (CMYK: 100, 60, 0, 10).

4.3.

Na desni strani besede SVOBODA je pod kotom 30° zapisana beseda mladi. Beseda je
zapisana v kurentnih (malih tiskanih) črkah, v pisavi Majesty v črni barvi (CMYK: 0, 0, 0,
100).

4.4.

Žig organizacije je enak logotipu stranke v črni barvi.
Cilji in načela Gibanje SVOBODA Mladi
5. člen

5.1.

Organizacija združuje mlade posameznike, ki želijo z aktivno politično participacijo
uresničevati razvojni potencial Slovenije, s poudarkom na:
5.1.1.

svobodi kot temelju demokratične družbe in spoštovanju kot temeljnem
gradniku medosebnih in družbenih odnosov,

5.1.2.

zelenemu prehodu,

5.1.3.

omogočanju mladim razvoj v odrasle ljudi, kakršne potrebuje družba v
prihodnosti,

5.2.

5.1.4.

medgeneracijski solidarnosti,

5.1.5.

zaupanju v sočloveka, skupnost, institucije in državo ter

5.1.6.

odgovornosti za ravnanja, pobude in izbire posameznika.

Delovanje organizacije temelji na osnovi kulture svobodnega ravnanja, izbire in
pobude, spoštljivega dialoga in odgovornega sodelovanja. Organizacija si pri svojem
delovanju prizadeva za enakopravno zastopanost spolov.

5.3.

Program organizacije podrobneje opredeli cilje in način doseganja ciljev organizacije.

II. ČLANSTVO
Član organizacije
6. člen
6.1.

Član organizacije (v nadaljnjem besedilu: član) lahko postane vsak, ki:
6.1.1.

je državljan Republike Slovenije med 15. in 32. letom starosti,

6.1.2.

predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo, s katero sprejema
statut in program organizacije,

6.1.3.

sprejema vrednote, načela in cilje organizacije,

6.1.4.

pridobi priporočilo enega (1) člana organizacije in

6.1.5.

izpolnjuje druge pogoje, določene s tem statutom.
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6.2.

Član je lahko tudi nečlan stranke.

6.3.

Član stranke, mlajši od 32 let, samodejno postane član, če statut stranke ne določa
drugače.

6.4.

Članstvo v organizaciji je nezdružljivo s članstvom v mladinski organizaciji druge
politične stranke in s članstvom v drugi politični stranki, ki ni stranka iz drugega
odstavka 2. člena tega statuta.
Pristopna izjava
7. člen

7.1.

7.2.

V pristopni izjavi posameznik navede svoje:
7.1.1.

osebno ime,

7.1.2.

datum rojstva,

7.1.3.

spol,

7.1.4.

stalno prebivališče,

7.1.5.

izobrazbo,

7.1.6.

elektronski naslov,

7.1.7.

telefonsko številko in

7.1.8.

osebno ime člana, ki ga priporoča.

Pridobljene podatke organizacija uporablja in jih obdeluje skladno s predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov, in le za namen evidence članstva ter za izvajanje aktivnosti
in delovanje organizacije.
Sprejem v članstvo
8. člen

8.1.

O sprejemu v članstvo odloča Izvršni odbor organizacije (v nadaljnjem besedilu: izvršni
odbor) na podlagi prejete pristopne izjave. Pred sprejemom v članstvo Izvršni odbor
preveri obstoj priporočila iz 4. točke prvega odstavka 6. člena tega statuta.

8.2.

Izvršni odbor lahko za sprejem v članstvo ustanovi komisijo za sprejem članov, ki jo vodi
Generalni sekretar organizacije (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretar).
9. člen

9.1.

Članstvo nastopi z dnem vpisa v register članov, ki ga vodi generalni sekretar.

9.2.

Register članov iz prejšnjega odstavka je edini veljavni register članov in dokazilo o
članstvu v organizaciji.

9.3.

Za člane iz tretjega odstavka 6. člena tega statuta se šteje, da izpolnjujejo vse zahteve
iz 6. člena tega statuta in se jih po vpisu v register članov stranke samodejno vpiše v
register članov.
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9.4.

Pristopno izjavo obravnava izvršni odbor na svoji prvi naslednji seji ter preveri ali član
izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa zakon in ta statut. Če izvršni odbor ugotovi, da član
izpolnjuje vse prej naštete pogoje, naloži Generalnemu sekretarju vpis v register članov.

9.5.

Izvršni odbor lahko s sklepom zavrne sprejem v članstvo, če posameznik ne izpolnjuje
pogojev za članstvo iz 6. člena tega statuta ali če je podan kateri od razlogov za
prenehanje članstva iz 12. člena tega statuta. Izvršni odbor lahko s sklepom zavrne vpis
tudi, če oceni, da dosedanje delo, javno nastopanje ali drugo javno ravnanje
posameznika nasprotuje temeljnim vrednotam, ciljem ali programskim prizadevanjem
organizacije.

9.6.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvršni odbor posameznika izjemoma
sprejme v članstvo tudi, če ne izpolnjuje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 6. člena
tega statuta.

9.7.

Zoper sklep o zavrnitvi sprejema v članstvo ima posameznik pravico do pritožbe v roku
15 dni od prejema obvestila o zavrnitvi sprejema v članstvo. O pritožbi odloča Častno
razsodišče organizacije (v nadaljnjem besedilu: častno razsodišče) na prvi naslednji
seji. Odločitev častnega razsodišča o pritožbi je dokončna.
Pravice članov
10. člen

10.1.

Član ima predvsem naslednje pravice:
10.1.1.

soodločati in uresničevati politiko organizacije,

10.1.2.

sodelovati pri aktivnostih organizacije,

10.1.3.

udeleževati se sej Kongresa organizacije (v nadaljnjem besedilu: kongres) in
članskih sestankov,

10.1.4.

kandidirati in biti imenovan v organe organizacije (v nadaljnjem besedilu:
organ), če na dan volitev še ni dopolnil 32 let,

10.1.5.

voliti in biti voljen v organe, če na dan volitev še ni dopolnil 32 let,

10.1.6.

posredovati pripombe, mnenja, stališča, predloge in pobude organom,

10.1.7.

do uporabe imena organizacije po predhodni pisni odobritvi predsednika,

10.1.8.

biti obveščen o dejavnostih organizacije,

10.1.9.

odstopiti s funkcije in članstva v organih ter

10.1.10.
10.2.

izstopiti iz organizacije.

Organ, kateremu je bila posredovana pobuda ali predlog iz 6. točke prejšnjega
odstavka, razpravo o pobudi ali predlogu uvrsti na dnevni red prve naslednje seje.
Dolžnosti članov
11. člen
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11.1.

Član ima predvsem naslednje dolžnosti:
11.1.1.

aktivno delovati in si prizadevati za udejanjanje temeljnih vrednot in ciljev
organizacije,

11.1.2.

delovati v skladu s statutom in programom ter drugimi akti organizacije,

11.1.3.

gospodarno skrbeti za sredstva organizacije,

11.1.4.

aktivno delovati v organih,

11.1.5.

krepiti enotnost in ugled organizacije ter

11.1.6.

se vzdržati ravnanj, ki bi lahko imela škodljive posledice za organizacijo.
Prenehanje članstva
12. člen

12.1.

Članstvo v organizaciji preneha z izstopom, izključitvijo, izbrisom, smrtjo ali dopolnitvijo
32 let starosti.

12.2.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka članstvo članu, ki je Funkcionar organizacije
(v nadaljnjem besedilu: funkcionar) ali član voljenih oziroma imenovanih organov in ki
tekom mandata dopolni starost 32 let, preneha z zaključkom mandata v teh organih.

12.3.

Član iz organizacije izstopi s pisno izstopno izjavo, ki jo predloži generalnemu sekretarju.
Generalni sekretar posameznika obvesti o izpisu iz registra članov.

12.4.

Izvršni odbor ali Nadzorni odbor organizacije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor)
lahko predlaga izključitev člana zaradi težjih kršitev statuta iz drugega odstavka 30.
člena tega statuta.

12.5.

O izključitvi člana odloča častno razsodišče s sklepom. Zoper sklep iz prejšnjega stavka
ima posameznik pravico do pritožbe v roku 15 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča
Svet organizacije (v nadaljnjem besedilu: svet) s sklepom na prvi naslednji seji.
Odločitev sveta o pritožbi je dokončna.

12.6.

Članstvo v organizaciji članu samodejno preneha, če postane član druge politične
stranke, njenega podmladka, njenih organov ali delovnih teles oziroma če član na
volitvah kandidira pri drugi politični stranki ali listi kandidatov. Ugotovitveni sklep o
prenehanju članstva sprejme častno razsodišče. Predlog o prenehanju članstva iz
razlogov iz tega odstavka lahko poda vsak član.

12.7.

Člana se iz registra članov izbriše zaradi daljše neaktivnosti (neudeležba na sejah
organov, dogodkih ali ostalih aktivnostih organizacije). Člana iz registra članov izbriše
izvršni odbor na predlog generalnega sekretarja.
Častni član
13. člen
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13.1.

Častno članstvo organizacije je najvišje priznanje, ki ga organizacija podeli svojemu
članu, ki je v daljšem časovnem obdobju so svojim delom pomembno prispevali k
uresničevanju poslanstva organizacije.

13.2.

Častni član organizacije (v nadaljnjem besedilu: častni član) je v pravicah in
obveznostih izenačen s članom, če ta statut ne določa drugače.

13.3.

Častni član je lahko tudi posameznik, ki je dopolnil 32 let starosti. Častni član iz
prejšnjega stavka nima pravic iz 4. in 5. točke prvega odstavka 10. člena tega statuta.

13.4.

Častne člane na predlog izvršnega odbora imenuje kongres.
Simpatizer organizacije
14. člen

14.1.

Simpatizer organizacije (v nadaljnjem besedilu: simpatizer) lahko postane oseba med
15. in 32. letom starosti, ki podpira delovanje organizacije.

14.2.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko nekdanji član postane simpatizer tudi
po dopolnjenem 32. letu starosti.

14.3.

Posameznik postane simpatizer s predložitvijo pravilno izpolnjene in podpisane
pristopne izjave, v kateri navede svoje:

14.4.

14.3.1.

osebno ime,

14.3.2.

datum rojstva,

14.3.3.

spol,

14.3.4.

stalno prebivališče,

14.3.5.

izobrazbo,

14.3.6.

elektronski naslov in

14.3.7.

telefonsko številko.

Pridobljene podatke organizacija uporablja in jih obdeluje skladno s predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov, in le za namen evidence simpatizerjev in za izvajanje
aktivnosti in delovanje organizacije.

14.5.

Simpatizer nima pravic iz 10. člena tega statuta.

II. ORGANI, FUNKCIONARJI IN TELESA ORGANIZACIJE
15. člen
15.1.

Organi so:
15.1.1.

kongres,

15.1.2.

svet,

15.1.3.

izvršni odbor,

15.1.4.

Nadzorni odbor organizacije in

15.1.5.

častno razsodišče.
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15.2.

Funkcionarji so:
15.2.1.

predsednik,

15.2.2.

Podpredsednik organizacije (v nadaljnjem besedilu: podpredsednik) in

15.2.3.

generalni sekretar.
16. člen

16.1.

Mandat članov organov in funkcionarjev traja dve leti, z možnostjo ponovne izvolitve
oziroma imenovanja. Člani organov in funkcionarji svojo funkcijo opravljajo do izvolitve
novih organov oziroma funkcionarjev.

16.2.

Organi odločajo na rednih, izrednih in dopisnih sejah. Glasovalno pravico imajo samo
člani organa. Seje organa sklicuje in vodi predsednik organa, če ta statut ne določa
drugače.

16.3.

Organ je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov organa, če ta statut ne določa
drugače.

16.4.

Organ odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov organa, kadar ni s tem
statutom določena drugačna večina.

16.5.

Če je treba ukrepati in se organ ne more pravočasno sestati na redni seji, lahko
sklicatelj skliče dopisno sejo po telefonu ali elektronski pošti. O dopisni seji se naknadno
sestavi zapisnik. Na dopisni seji je odločitev sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh
članov organa.

16.6.

V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika organa.

16.7.

Seja organa se praviloma opravijo ob fizični prisotnosti članov organa.

16.8.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko sklicatelj seje v sklicu izjemoma določi,
da se seja in glasovanje na seji opravi tudi izključno s pomočjo elektronskih sredstev
brez fizične prisotnosti (elektronska seja), ali kot seja z delno fizično prisotnostjo in
delno uporabo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (hibridna seja).

16.9.

Pri izvedbi elektronske ali hibridne seje je potrebno upoštevati naslednja pravila:
16.9.1.

tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne seje v realnem
času,

16.9.2.

zagotovljeni morajo biti ustrezni pogoji za ugotavljanje identitete članov organa
in

16.9.3.

tehnična rešitev mora zagotavljati glasovanje o predlogih oz. sklepih ter varno
elektronsko komuniciranje.

16.10.

Organ lahko sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi svoje delovanje.
Nezdružljivost funkcij
17. člen
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17.1.

Članstvo v nadzornem odboru je nezdružljivo s članstvom v drugih organih ali
funkcijami.

17.2.

Članstvo v Častnem razsodišču je nezdružljivo s članstvom v drugih organih ali
funkcijami.

17.3.

Funkcija predsednika, podpredsednika in generalnega sekretarja je nezdružljiva s
članstvom v drugih organih ali z opravljanjem druge funkcije, če ta statut ne določa
drugače.

17.4.

Določbe tega člena o nezdružljivosti ne veljajo za članstvo v kongresu.
Kongres
18. člen

18.1.

Kongres je najvišji organ. Sestavljajo ga vsi člani.

18.2.

Kongres se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

18.3.

Kongres je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov. Če kongres ob napovedanem
času ni sklepčen, se seja odloži za 15 minut. Po preteku časa je kongres sklepčen, če so
bili vsi člani v redu vabljeni in je na seji prisotna več kot petina (1/5) ali najmanj
petindvajset (25) članov. Sklepčnosti je dosežena ob izpolnjevanju nižjega od pogojev
iz prejšnjega stavka.

18.4.

Vabilo oziroma obvestilo o sklicu seje kongresa vsebuje opozorilo o določbi glede
sklepčnosti iz prejšnjega odstavka.
19. člen

19.1.

Sejo kongresa skliče izvršni odbor.

19.2.

Sklic izredne seje kongresa lahko s pisno izjavo, predlaganim dnevnim redom in razlogi
za sklic izredne seje zahteva tretjina članov ali svet. Izvršni odbor skliče izredno sejo
najkasneje v 30 dneh od prejema pisne zahteve.

19.3.

Če Izvršni odbor ne skliče izredne seje kongresa v roku iz prejšnjega odstavka, jo lahko
skliče predlagatelj.

19.4.

Predlagatelj kongresu predlaga sestavo organov za izvedbo seje kongresa.

19.5.

O sklicu seje kongresa se obvesti člane najkasneje deset (10) dni pred sejo kongresa.
Sklic seje kongresa vsebuje navedbo kraja in časa seje kongresa ter predlog dnevnega
reda.
20. člen

20.1.

Kongres ima predvsem naslednje pristojnosti:
20.1.1.

sprejema in spreminja statut organizacije,

20.1.2.

sprejema programske usmeritve organizacije in spremlja njihovo izvajanje,
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20.1.3.

izvoli organe kongresa,

20.1.4.

sprejema poslovnik kongresa,

20.1.5.

voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja in člane
izvršnega odbora,

20.1.6.

voli in razrešuje člane sveta,

20.1.7.

voli in razrešuje člane nadzornega odbora,

20.1.8.

voli in razrešuje člane častnega razsodišča,

20.1.9.

imenuje častne člane organizacije,

20.1.10.
20.1.11.

odloča o združitvi, razdružitvi in prenehanju organizacije in
opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi akti organizacije.
Svet
21. člen

21.1.

Svet je predstavniški organ članov med sejami kongresa. Zaseda po potrebi, vendar
najmanj enkrat na četrtletje, za svoje delo je odgovoren kongresu.

21.2.

Svet sestavljajo:
21.2.1.

do 10 predstavnikov, ki jih izvoli kongres,

21.2.2.

delegat vsakega lokalnega odbora,

21.2.3.

predsednik, podpredsednika in generalni sekretar,

21.2.4.

poslanci v Državnem zboru Republike Slovenije in Evropskem Parlamentu
izvoljeni na listi stranke, ki so člani organizacije. Poslanci iz prejšnjega stavka
postanejo člani sveta na dan nastopa funkcije in mandat člana sveta
opravljajo do dne prenehanja te funkcije.
22. člen

22.1.

Svet organizacije ima predvsem naslednje pristojnosti:
22.1.1.

določa strateške, politične in organizacijske prednostne naloge organizacije,

22.1.2.

določa politične smernice in resolucije organizacije,

22.1.3.

odloča o vključevanju v mednarodne povezave,

22.1.4.

sprejema etični kodeks organizacije, pravilnik o kandidiranju in volitvah
funkcionarjev in članov organov, o delu častnega razsodišča in druge akte,

22.1.5.

odloča o pritožbah zoper odločitve častnega razsodišča na 2. stopnji,

22.1.6.

sprejema obvezne razlage statuta,

22.1.7.

daje mnenje na proračun za naslednje leto ali več let in daje mnenje na
računovodske izkaze za pretekla leta,

22.1.8.

daje priporočila za resolucije o zadevah ki se obravnavajo v Državnem Zboru
Republike Slovenije,

22.1.9.

sprejema programske dokumente organizacije,
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22.1.10.

22.2.

sprejema mnenja in razlage o splošnih in drugih aktih organizacije,

22.1.11.

razpravlja o koalicijskih in drugih povezovanjih organizacije,

22.1.12.

sprejema poslovnik sveta,

22.1.13.

voli predsednika sveta,

22.1.14.

voli dva (2) namestnika predsednika sveta,

22.1.15.

podaja mnenja na zahtevo izvršilnega odbora,

22.1.16.

obravnava poročilo o delu izvršnega odbora in

22.1.17.

opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi akti organizacije.

Ne glede na določbo prve točke prvega odstavka 20. člena tega statuta lahko svet z
večino glasov vseh članov sprejme spremembe statuta, ki so nujno potrebne za
delovanje organizacije. Spremembo statuta potrdi kongres na prvem naslednji redni
seji.
Izvršni odbor
23. Člen

23.1.

Izvršni odbor je glavni izvršni organ organizacije. Zaseda po potrebi, vendar najmanj
enkrat mesečno. Za svoje delo je odgovoren kongresu.

23.2.

23.3.

Izvršni odbor sestavljajo:
23.2.1.

predsednik,

23.2.2.

podpredsednika,

23.2.3.

generalni sekretar in

23.2.4.

od dva (2) do šest (6) članov.

Predsednik in podpredsednika so hkrati tudi predsednik in podpredsednika izvršnega
odbora.

23.4.

Na sejo izvršnega odbora je vabljen tudi predsednik sveta, ki lahko na seji razpravlja,
nima pa pravice glasovati.
24. člen

24.1.

Izvršni odbor ima predvsem naslednje pristojnosti:
24.1.1.

izvaja politike organizacije, sklepe kongresa in sveta,

24.1.2.

načrtuje, izvaja in evalvira dejavnosti organizacije,

24.1.3.

obravnava aktualno dogajanje doma in po svetu ter oblikuje stališča,

24.1.4.

razpisuje kandidacijske postopke za volitve in imenovanja v skladu s tem
statutom in pravilnikom sveta,

24.1.5.

imenuje in razrešuje predstavnike organizacije v organih stranke in v drugih
organizacijah,

24.1.6.

potrjuje kandidature za funkcije v drugih organizacijah, kjer organizacija
nastopa kot predlagatelj,
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24.1.7.

potrjuje sodelovanja organizacije z drugimi organizacijam, v projektih ali
koalicijah,

24.1.8.

ustanavlja, preoblikuje in razpušča stalna ali začasna delovna telesa in imenuje
ter razrešuje njihove člane, skladno s pristojnostmi izvršnega odbora,

24.1.9.

na

predlog

predsednika sprejema finančni načrt in finančno poročilo

organizacije,
24.1.10.

sprejema pravilnike o delovanju lokalne ravni organizacije, o finančnem in
materialnemu poslovanju organizacije ter druge pravilnike za področja, za
katera je pristojen,

24.1.11.

odloča o ustanovitvi lokalnih odborov,

24.1.12.

obravnava pobude sveta in lokalnih odborov ter glede njih zavzema stališča in
podaja odgovore,

24.1.13.

predlaga lokalnemu odboru sklic lokalnega kongresa ali ga v nujnih primerih
skliče sam,

24.1.14.

sklicuje kongres in

24.1.15.

opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi akti organizacije.
25. člen

25.1.

Predsednik določi razdelitev nalog in delovna področja članov izvršnega odbora.

25.2.

Predsednik področja dela razdeli po lastni presoji.

25.3.

Izvršni odbor na predlog predsednika sprejme sklep o razdelitvi nalog in področij dela
med člane izvršnega odbora.
Nadzorni odbor
26. člen

26.1.

Nadzorni odbor sestavljajo trije (3) člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega
odbora, za svoje delo je odgovoren kongresu.

26.2.

Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
27. člen

27.1.

27.2.

Nadzorni odbor ima predvsem naslednje pristojnosti:
27.1.1.

nadzoruje izvrševanje sklepov kongresa, sveta in drugih organov,

27.1.2.

nadzoruje finančno in materialno poslovanje organizacije in

27.1.3.

opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi akti organizacije.

Član nadzornega odbora ima pravico do sodelovanja na seji drugih organov, nima pa
pravice glasovati.
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Častno razsodišče
28. člen
28.1.

Častno razsodišče obravnava in ugotavlja odgovornost članov (v nadaljnjem besedilu:
oseba v postopku) za kršitve tega statuta in drugih aktov organizacije ter izreka ukrepe
v primeru kršitev.

28.2.

Častno razsodišče sestavljajo trije (3) člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika.

28.3.

Častno razsodišče je pri svojem delu neodvisno in samostojno ter odloča v skladu z
zakonom, podzakonskimi akti, tem statutom in drugimi akti organizacije.

28.4.

Delovanje častnega razsodišča, kršitve in postopek ugotavljanja odgovornosti
podrobneje uredi svet s pravilnikom.
29. člen

29.1.

Častno razsodišče odloča o spornih vprašanjih skladno s svojimi pristojnostmi.

29.2.

Pristojnosti Častnega razsodišča so odločanje o:
29.2.1.

sporih v zvezi s članstvom v organizaciji,

29.2.2.

disciplinski odgovornosti članov zaradi kršitev statuta,

29.2.3.

o prenehanju funkcije ali članstva v organih,

29.2.4.

o sporih glede pristojnosti organov in

29.2.5.

o drugih sporih, za reševanje katerih po tem statutu ni pristojen kak drug organ.

29.3.

Častno razsodišče odloča s sklepom.

29.4.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča svet.

Odločitev sveta je dokončna.
Predsednik
30. člen
30.1.

Predsednik predstavlja, vodi in zastopa organizacijo ter vodi izvršni odbor, za svoje delo
je odgovoren kongresu.

30.2.

Predsednik ima predvsem naslednje pristojnosti:
30.2.1.

sklicuje in vodi seje izvršnega odbora ter podpisuje akte, ki jih sprejema izvršni
odbor,

30.2.2.

sklicuje in vodi posvete organizacije,

30.2.3.

podaja izvršnemu odboru predloge o volitvah in imenovanjih,

30.2.4.

sprejema odločitve med dvema sejama izvršnega odbora,

30.2.5.

odgovarja za finančno in materialno poslovanje organizacije in

30.2.6.

opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi akti organizacije.
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30.3.

Predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti po pooblastilu nadomešča
eden od podpredsednikov. Če predsednik organizacije ni določil podpredsednika, ki naj
ga nadomešča, ali če predsedniku organizacije preneha funkcija, ga nadomešča
najstarejši podpredsednik.

30.4.

Predsednik lahko pooblasti generalnega sekretarja za izvajanje posameznih nalog iz
svoje pristojnostih.

30.5.

Pri koordinaciji in izvajanju programa ter strategije organizacije je predsedniku v
pomoč vodstvo organizacije, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednika in generalni
sekretar.

30.6.

Predsednik lahko na predlog izvršnega odbora ali sveta in na lastno pobudo skliče
posvet podmladka in nanj povabi udeležence glede na predlagane vsebine.
Podpredsednik
31. člen

31.1.

Organizacija ima dva (2) podpredsednika.

31.2.

Podpredsednik pomaga predsedniku pri vodenju organizacije, ga v odsotnosti ali
zadržanosti nadomešča in mu svetuje.

31.3.

Podpredsednik je zadolžen za področje dela, ki mu ga na predlog predsednika določi
izvršni odbor.
Generalni sekretar
32. člen

32.1.

Generalni sekretar ima predvsem naslednje pristojnosti:
32.1.1.

skrbi za usklajeno in koordinirano delovanje organizacije ter njenih organov
skladno s statutom in programom organizacije,

32.1.2.

vodi sekretariat in odloča o administrativnih, kadrovskih in drugih zadevah v
okviru sekretariata,

32.1.3.

po pooblastilu predsednika zastopa organizacijo v pravnem prometu,

32.1.4.

opozarja organe organizacije na njihovo morebitno odstopanje od določb
statuta ali programa organizacije in po potrebi o tem obvesti izvršni odbor,

32.1.5.

s

soglasjem

predsednika

organizacije

izvršnemu

odboru

predlaga

v

imenovanje sekretarje,

32.2.

32.1.6.

odgovarja za vodenje registra članov in simpatizerjev,

32.1.7.

opravlja druge naloge po pooblastilu predsednika organizacije in

32.1.8.

opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi akti organizacije.

Generalnega sekretarja v odsotnosti nadomešča namestnik, ki ga na predlog
generalnega sekretarja imenuje izvršni odbor.
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Sekretariat
33. člen
33.1.

Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za organizacijo na državni ravni
opravlja sekretariat organizacije (v nadaljnjem besedilu: sekretariat). Sekretariat nudi
strokovno pomoč organom.

33.2.

Sekretariat vodi generalni sekretar.

33.3.

Generalni

sekretar

izvršnemu

odboru

v

imenovanje

predlaga

sekretarje,

ki

generalnemu sekretarju pomagajo pri njegovem delu. Generalni sekretar sekretarjem
določi področje dela in jim določi naloge.
33.4.

Funkcija sekretarja je združljiva s članstvom v izvršnem odboru.
Lokalni odbori
34. člen

34.1.

Organizacija spodbuja povezovanje članov na lokalni ravni.

34.2.

Člani se na lokalni ravni povezujejo v lokalne odbore organizacije (v nadaljnjem
besedilu: lokalni odbor). Lokalni odbor pokriva območje ene ali več občin. Na območju
občine lahko deluje en lokalni odbor.

34.3.

Lokalni odbor lahko ustanovi najmanj pet (5) članov z območja lokalnega odbora.

34.4.

Lokalni odbor je pri svojem delovanju avtonomen, vendar deluje v okviru tega statuta,
drugih aktov organizacije in v skladu s cilji in načeli organizacije.
35. člen

35.1.

Organa lokalnega odbora sta:
35.1.1.

Kongres lokalnega odbora in

35.1.2.

Vodstvo lokalnega odbora.
36. člen

36.1.

Kongres lokalnega odbora sestavljajo vsi člani lokalnega odbora. Kongres lokalnega
odbora zaseda najmanj enkrat letno. Sejo kongresa lokalnega odbora skliče vodstvo
lokalnega odbora in o tem obvesti sekretariat.

36.2.

Kongres lokalnega odbora je sklepčen, če je na seji prisotna tretjina članov (1/3). Če
kongres lokalnega odbora ob napovedanem času ni sklepčen, se seja odloži za 15
minut. Po preteku časa je kongres lokalnega odbora sklepčen, če so bili vsi člani v redu
vabljeni in je na seji prisotna več kot šestina (1/6) ali najmanj pet (5) članov. Sklepčnost
je dosežena ob izpolnjevanju nižjega od pogojev iz prejšnjega stavka.

36.3.

Lokalni kongres ima predvsem naslednje pristojnosti:
36.3.1.

obravnava poročilo vodstva lokalnega odbora za preteklo obdobje,
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36.3.2.

voli predsednika vodstva lokalnega odbora,

36.3.3.

voli delegata lokalnega odbora v svetu,

36.3.4.

voli dva (2) podpredsednika vodstva lokalnega odbora,

36.3.5.

voli do dva (2) člana vodstva lokalnega odbora in

36.3.6.

obravnava načrt delovanja lokalnega odbora za prihodnje obdobje.
37. člen

37.1.

37.2.

Vodstvo lokalnega odbora sestavljajo:
37.1.1.

predsednik lokalnega odbora,

37.1.2.

dva (2) podpredsednika lokalnega odbora in

37.1.3.

do dva (2) člana.

Vodstvo lokalnega odbora vodi lokalni odbor in predstavlja organizacijo na lokalni
ravni.
38. člen

38.1.

Če lokalni odbor na območju ne obstaja, lahko člani na določenem območju
ustanovijo iniciativni odbor in s soglasjem izvršnega odbora skličejo ustanovno sejo
kongresa lokalnega odbora.

38.2.

Lokalni odbor je ustanovljen z dnem vpisa v register lokalnih odborov, ki ga vodi
generalni sekretar. Izpolnjevanje pogojev za vpis v register lokalnih odborov preveri in
potrdi izvršni odbor.

38.3.

Pogoje za sklic ustanovne seje kongresa lokalnega odbora in ustanovitev lokalnega
odbora ter delovanje in prenehanje lokalnega odbora določa pravilnik o delovanju
lokalne ravni, ki ga sprejme izvršni odbor.
Delovno telo
39. člen

39.1.

Delovno telo ima posvetovalno, predlagalno ali strokovno vlogo v razmerju do organa,
ki ga ustanovi.

39.2.

Delovno telo je stalno ali začasno.

39.3.

Organ ob ustanovitvi delovnega telesa določi ime, področje delovanja in naloge
delovnega telesa, trajanje delovnega telesa in predsednika ter člane delovnega telesa.

III. VOLITVE IN KANDIDIRANJE
Splošno
40. člen
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40.1.

Ob sklicu seje volilnega kongresa se skupaj z vabilom na kongres pošlje tudi sklic
volitev in poziv k oddaji kandidatur, v katerem se člane obvesti o bistvenih sestavinah
kandidature in rokih za oddajo kandidatur.
41. člen

41.1.

41.2.

Kandidat v kandidaturi navede:
41.1.1.

funkcijo oziroma organ za katerega kandidira,

41.1.2.

osebno ime,

41.1.3.

stalno prebivališče,

41.1.4.

izobrazbo,

41.1.5.

elektronski naslov in

41.1.6.

telefonsko številko.

Kandidaturo za organe ali funkcije lahko kandidati dostavijo v sekretariat organizacije
najkasneje 24 ur pred sejo volilnega kongresa.
42. člen

42.1.

Sprejem kandidatur vodi Kandidacijska komisija organizacije (v nadaljnjem besedilu:
kandidacijska komisija).

42.2.

Kandidacijska komisija šteje tri (3) člane in jo imenuje izvršni odbor pred sklicem seje
volilnega kongresa.

42.3.

Kandidacijska komisija preuči kandidature in potrdi njihovo formalno ustreznost.

42.4.

V primeru nezadostnega števila kandidatur za funkcije ali članstvo v organih, se lahko
kandidature sprejmejo tudi na seji volilnega kongresa.
43. člen

43.1.

Volitve v organe se izvedejo s tajnim glasovanjem.

43.2.

Volitve vodi Volilna komisija organizacije (v nadaljnjem besedilu: volilna komisija), ki jo
na predlog izvršnega odbora izvoli volilni kongres, praviloma z dvigom rok.

43.3.

Volilno komisijo sestavljajo predsednik volilne komisije in dva (2) člana. Kandidat za
organ oziroma funkcijo ne more biti član volilne komisije.
44. člen

44.1.

Kadar je na kandidatni listi toliko kandidatov, kot se jih voli, se voli tako, da se na
glasovnici obkroži besedo ZA ali PROTI.

44.2.

Kadar je na kandidatni listi več kandidatov, kot se jih voli, se glasuje tako, da se na
glasovnici obkroži številko pred osebnim imenom kandidata.

44.3.

Če iz glasovnice ni razvidna volja člana, je glasovnica neveljavna.
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Predsednik in izvršni odbor
45. člen
45.1.

Kandidat za predsednika mora biti seznanjen z delovanjem organizacije in biti leto
pred kandidaturo aktiven član organizacije, kar dokazuje z aktivnim delovanjem v
organih, delovnih telesih, lokalnih odborih ali z uspešno izvedenimi zahtevnejšimi
projekti v okviru organizacije.

45.2.

Kandidat za predsednika poleg splošnih zahtev h kandidaturi priloži tudi motivacijsko
pismo oziroma vizijo razvoja organizacije v svojem mandatu.

45.3.

Dva (2) podpredsednika, generalnega sekretarja in od dva (2) do šest (6) članov
izvršnega odbora v izvolitev predlaga kandidat za predsednika (mandatar).

45.4.

Mandatar mora kandidate za dva (2) podpredsednika, generalnega sekretarja in od
dva (2) do šest (6) članov izvršnega odbora izbrati tako, da so v izvršnem odboru
zastopani vsi cilji in dejavnosti organizacije.

45.5.

Kandidati iz tretjega odstavka tega člena morajo s kandidaturo soglašati. Soglasje se
priloži h kandidaturi mandatarja.

45.6.

Kandidat za predsednika je izvoljen z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Če za
predsednika kandidira več kandidatov, je izvoljen tisti, ki prejme največ glasov, pri
čemer lahko vsak član voli le za enega kandidata.

45.7.

Z izvolitvijo predsednika so izvoljeni tudi kanditati iz tretjega odstavka tega člena, ki jih
je v izvolitev predlagal predsednik.
Svet
46. člen

46.1.

Izvršni odbor predlaga volilnemu kongresu v izvolitev do 10 članov sveta. Volilni kongres
o predlogu glasuje skupaj.

46.2.

Če izvršni odbor volilnemu kongresu v izvolitev ne predlaga vseh desetih (10) članov
sveta, lahko izvršni odbor predlaga izvolitev dela ali vseh preostalih članov sveta do
konca mandatne dobe sveta. Kongres o predlogu iz prejšnjega stavka odloča na
naslednji seji.

46.3.

Člani sveta so izvoljeni z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Nadzorni odbor in častno razsodišče
47. člen

47.1.

Kandidaturo za člana nadzornega odbora in častnega razsodišča lahko odda vsak
član organizacije.
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47.2.

Član nadzornega odbora oziroma častnega razsodišča je izvoljen z večino opredeljenih
glasov navzočih članov, pri čemer član glasuje o vsakem kandidatu. Če na volitvah
kandidira več kandidatov, kot je mest v posameznem organu, so izvoljeni tisti kandidati,
ki prejmejo največ glasov, pri čemer lahko vsak član glasuje za toliko kandidatov,
kolikor je mest v organu.
Prenehanje funkcij
48. člen

48.1.

Funkcija funkcionarju ali članu organa preneha s potekom mandata, razrešitvijo, z
odstopom s funkcije, izstopom, izključitvijo ali izbrisom iz članstva, zaradi neopravičene
ponavljajoče neudeležbe na sejah v obdobju šestih (6) mesecev ali s smrtjo.

48.2.

Funkcionar ali član organa o odstopu pisno obvesti organ, katerega član je, in izvršni
odbor. Obstoj neopravičene ponavljajoče neudeležbe iz prejšnjega odstavka ugotavlja
častno razsodišča na predlog organa, katerega član ali funkcionar je.
Razrešitev funkcij
49. člen

49.1.

Kongres lahko posameznega člana organa oziroma funkcionarja razreši pred iztekom
mandata z večino glasov vseh članov. Za razrešitve se smiselno uporabljajo določbe
tega statuta o izvolitvi.

49.2.

Predlog za razrešitev funkcionarja oziroma člana organa poda svet. Predlog za
razrešitev člana sveta poda izvršni odbor. Z razrešitvijo predsednika preneha mandat
podpredsednikoma, generalnemu sekretarju in članom izvršnega odbora.

49.3.

Pobudo za razrešitev je mogoče podati, če član organa, ali organ kot celota, ne izvršuje
nalog, ki jih določajo ta statut in sprejeti program organizacije.
Nadomestne volitve
50. člen

50.1.

Če funkcionar ali član kateregakoli organa organizacije iz kateregakoli vzroka preneha
opravljati svojo funkcijo pred koncem mandata, izvoli nadomestnega funkcionarja ali
člana organa svet. Nadomestni funkcionar ali član opravlja funkcijo do konca
mandata. Izvolitev nadomestnega člana se ne šteje za novo sestavo organa.

50.2.

Določilo prejšnjega odstavka ne velja za predsednika. V primeru prenehanja funkcije
predsedniku svet na podlagi predloga izvršnega odbora imenuje vršilca dolžnosti
predsednika do naslednjega kongresa in mu opredeli obseg pooblastil, pravic in
dolžnosti.
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50.3.

V primeru iz drugega odstavka tega člena člani na volilnem kongresu volijo vse organe
in funkcionarje na državni ravni.

50.4.

Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo določbe tega statuta o rednih volitvah.
Konstituiranje organov
51. člen

51.1.

Prvi sejo izvršnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in sveta skliče
predsednik organizacije najkasneje v 60 dneh po izvolitvi nove sestave organov z
namenom konstituiranja organov.

IV. FINANCIRANJE
52. člen
52.1.

Organizacija se financira iz javnih sredstev, prispevkov fizičnih oseb in dela sredstev, ki
jih organizaciji določi Izvršni odbor stranke.

52.2.

Pri financiranju organizacije se neposredno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
financiranje političnih strank.

52.3.

Finančno in materialno poslovanje poteka v skladu s pravilnikom o finančnem in
materialnem poslovanju, ki ga sprejme izvršni odbor in internimi pravili stranke.

52.4.

Podpisnika finančne dokumentacije organizacije sta predsednik in generalni sekretar.

V. DISCIPLINSKE KRŠITVE IN SANKCIJE
Kršitve
53. člen
53.1.

Kršitev statuta je vsakršno ravnanje v nasprotju z določbami statuta. Kršitve statuta se
delijo na lažje kršitve statuta in težje kršitve statuta.

53.2.

Za težje kršitve statuta se šteje:
53.2.1.

nekorektno ali nedemokratično vedenje,

53.2.2.

ponavljajoče neizvrševanje ali nevestno izvrševanje sklepov organov,

53.2.3.

poudarjeno neskladje delovanja člana s programom organizacije,

53.2.4.

izrazito škodovanje ugledu organizacije,

53.2.5.

ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled organizacije,

53.2.6.

kršitev etičnih načel,

53.2.7.

kršitev načela enakopravnosti članov,

53.2.8.

ponavljajoče lažje kršitve in
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53.2.9.
53.3.

zloraba funkcije ali članstva v organu.

Za lažjo kršitev statuta se šteje vsakršno ravnanje v nasprotju z določbami statuta, ki ni
zajeto s prejšnjim odstavkom.

53.4.

Za lažjo kršitev statuta se šteje tudi vsakršno ravnanje, ki ga kot kršitev določa drug akt
organizacije.
Sankcije in drugi ukrepi
54. člen

54.1.

Za izvršene kršitve statuta sme častno razsodišče osebi v postopku izreči sankcije in
druge ukrepe.

54.2.

Častno razsodišče sankcijo izreče za težjo kršitev statuta.

54.3.

Častno razsodišče drug ukrep izreče za lažjo kršitev statuta. Če častno razsodišče
oceni, da je to primerno, lahko v primeru težje kršitve statuta skupaj s sankcijo izreče
tudi drug ukrep.

54.4.

Sankcije so:
54.4.1.

javni opomin,

54.4.2.

javno opravičilo in

54.4.3.

izključitev člana.

54.5.

Drug ukrep je opomin.

54.6.

Sankcija javnega opomina se izvrši tako, da se dokončni sklep častnega razsodišča
prebere na kongresu.

54.7.

Častno razsodišče lahko za posamezno kršitev izreče več sankcij oziroma drugih
ukrepov.

VI. SPREMEMBE STATUTA
55. člen
55.1.

Statut in njegove spremembe ter dopolnitve sprejema kongres na seji.

55.2.

Pisno pobudo za spremembe in dopolnitve statuta lahko poda vsak član. Pobuda se
pošlje sekretariatu, ki jo posreduje izvršnemu odboru. Kongres odloča o predlogu
sprememb in dopolnitev, ki jih je zbral in pripravil izvršni odbor ter jih je potrdil svet.

55.3.

Na predlog sprememb in dopolnitev statuta lahko člani vložijo dodatne spremembe ali
dopolnitve najkasneje tri (3) dni pred kongresom.

55.4.

O posameznih spremembah in dopolnitvah statuta iz prejšnjega odstavka odloča
kongres z dvotretjinsko (2/3) večino navzočih članov.
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55.5.

Po obravnavi sprememb in dopolnitev se glasuje o celotnem dopolnjenem in
spremenjenem predlogu statuta, ki se sprejme z dvotretjinsko (2/3) večino navzočih
članov.

VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
56. člen
56.1.

Pravilnike in ostale akte, opredeljene v tem statutu, pristojni organi sprejmejo v roku
šestih (6) mesecev od sprejema tega statuta.

56.2.

Ta statut začne veljati sedem (7) dni po sprejetju na kongresu.

V Ljubljani, dne 09. 06. 2022

Predsednik Gibanje SVOBODA Mladi
Matej Grah
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