Na podlagi Zakona o političnih strankah (Ur.l. RS št. 100/05 in 103/2007 ) je konvencija Stranke
za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS na svojem zasedanju dne 28.03.2015, v
skladu s statutom sprejetim na ustanovni konvenciji dne 1. 10. 2011 ter spremenjenim
17.03.2012, 16.03.2013, 06.03.2014, 8.11.2014 in 13.12.2014 ter delovanjem sprejela sledeč

STATUT
STRANKE ZA EKOSOCIALIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE TRS

I.

TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

Stranka s polnim imenom Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije - TRS, s
skrajšanim imenom Stranka TRS in kratico TRS (v nadaljevanju: stranka), je politična stranka.
Stranka je pravna oseba s sedežem v Ljubljani in deluje v Republiki Sloveniji. Delovanje stranke
je javno.
Stranka se lahko vključuje tudi v mednarodne ustanove in zveze političnih strank s sorodnimi
programskimi izhodišči in cilji.
2. člen
Znak stranke predstavlja kratica "TRS" v zeleni barvi (CMYK 85-10-100-10) izpisan z velikimi
črkami; na levi strani stičišča med vodoravnim in navpičnim delom črke T v znaku je v poševni
legi od desne proti levi stiliziran bel list trsa, črke pa se deloma prekrivajo tako, da vodoravni del
T-ja in sicer njegov desni del, prekriva zgoraj levo navpični del črke R, »trebuh« črke R pa
prekriva zgornji del črke S v znaku. Levo od kratice je napis "Stranka za ekosocializem in
trajnostni razvoj Slovenije", izpisan z malimi črkami (K100).
Simbol stranke je kratica TRS izpisana v zeleni barvi, s karakteristikami kot veljajo za kratico »
TRS« v znaku iz predhodnega odstavka tega člena.
3. člen
Pečat je pravokotne oblike. Pečat je sestavljen iz treh elementov: kratice, polnega imena stranke
in številke pečata. V osrednjem delu pečata je kratica stranke "TRS", levo od kratice je napis
"Stranka za trajnostni razvoj Slovenije" izpisan z malimi črkami. Pod polnim imenom se nahaja
številka pečata (1 ali 2).

4. člen
Izrazi v tem Statutu, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo
kot nevtralni za ženski in moški spol.
Članice in člani (v nadaljnjem besedilu statuta: člani), se združujejo v stranko z namenom in
željo, da bi v njej in skozi njo izkoristili ustavno pravico do svobodnega združevanja in pravico
do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, ter uresničili svoje politične cilje, sprejete v
programu stranke.
Cilj stranke je doseganje ravnovesja družbe po načelih trajnostnega razvoja in demokratičnega
socializma ter ekosocializma, ki upošteva etiko kot temeljno vrednoto, ki jo posameznik v
sodelovanju z drugimi uresničuje pri delu, pri čemer s svojim ravnanjem permanentno skrbi za
okoljsko, gospodarsko, socialno, in moralno etično ravnovesje. Stranka se zavzema za vrednote
in kulturo sodelovanja, ki utrjujejo družbeno odgovorno ravnaje, kot so solidarnost,
ustvarjalnost, znanje, strpnost, pravičnost in človekove pravice, ter pregledno delovanje
političnih in vseh drugih državnih in družbenih institucij, s čimer bomo preprečili koncentracijo
nezakonite moči pri posameznih družbenih skupinah in/ali posameznikih. Nadalje bomo
delovali okoljsko odgovorno ob zavedanju, da je naš planet samo en, omejen in nikogaršnja
lastnina ter ustvarjali pogoje, da bo socialna in ekonomska varnost posameznika in njegove
družine temeljila na varni in kakovostni zaposlitvi, institucije socialnega sistema pa skrbele le za
ljudi, ki začasno ali trajno ne zmorejo sami. Podpirali bomo razvoj tistih gospodarskih vej, ki
bodo ekonomsko učinkovitost prilagodile potrebam in omejitvam okolja in ljudi, zmanjševanju
regionalne neenakosti ter povečevanju prehranske in energetske samooskrbe Slovenije.
II.

ČLANSTVO
5. člen

Član stranke lahko v skladu z zakonom postane vsak državljan RS, pa tudi državljan države EU,
ki mu je v Sloveniji priznana volilna pravica, ki izpolni ter podpiše pristopno izjavo, s katero
sprejme statut in program stranke. Član stranke lahko postane tudi oseba, ki je dopolnila 15 let
starosti ob predložitvi pisne privolitve svojega zakonitega zastopnika. Članstvo nastopi z vpisom
v register članov, ki se vodi na sedežu stranke in s plačilom članarine.
Tujec ne more postati član stranke, lahko pa na priporočilo člana stranke postane častni član
stranke.
Register pristopnih izjav se vodi na sedežu stranke. Register članstva vodi glavni tajnik
oziroma glavna tajnica, ki je tudi njegov skrbnik. Izvršilni odbor lahko na predlog predsednika
oziroma predsednice stranke določi namestnika skrbnika, na katerega se glasi pooblastilo, da
lahko z registrom članstva upravlja v primeru odsotnosti skrbnika članstva. Dostop v prisotnosti
skrbnika registra ali pooblaščenca skrbnika imajo predsednik oziroma predsednica stranke, ter
podpredsedniki oziroma podpredsednice stranke.

Na zahtevo ustreznih organov se lahko s soglasjem Izvršilnega odbora posredujejo podatki v
obsegu, kot to ustrezni organi zahtevajo.
Register se vodi skladno z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Skrbnik registra članstva Izvršilni odbor na rednih sejah seznani o novih pristopnicah v
vmesnem času. Če je znano, da je član s svojim dosedanjim delom, javnim nastopanjem ali
drugim javnim ravnanjem odločno deloval in še vedno deluje proti ciljem in programskim
usmeritvam se sproži postopek pred častnim razsodiščem za izvedbo izbrisa, na način, kot je
določeno v tem statutu. V primeru plačane članarine, se izbrisanemu članu le-ta povrne, in sicer
v sorazmernem delu na leto vezano, na katero se članarina navezuje.
Člani spremembe svojih podatkov javljajo pisno na naslov stranke, ali preko elektronske pošte
na glavni elektronski naslov stranke oziroma pisarne.
Član stranke je hkrati lahko tudi član pokrajinskega odbora, s tem da je član občinskega odbora
na ravni volilnega okraja organiziranega glede na njegovo stalno prebivališče, razen če pri
prijavi, ali naknadno izrazi, da želi biti član občinskega odbora volilnega okraja glede na začasno
prebivališče.
Član stranke je hkrati tudi član konvencije. Po preseženem številu 500-tih članov, je član lahko
delegat na konvenciji, v kolikor je zato izvoljen na svojem lokalnem nivoju.
Stranka ima tudi častne člane stranke. Predlog za imenovanja in sprejem častnega člana lahko
poda vsak član ali organ stranke, sam sprejem pa potrdi svet stranke ali konvencija.
Častni člani so oproščeni plačevanja članarine in so lahko po potrebi vabljeni na seje organov
stranke, vendar nimajo glasovalne pravice.
Stranka lahko uvede zaprti forum za člane, do katerega pridobi vstop član ob včlanitvi, ko se mu
dodeli uporabniško ime in geslo. Forum omogoča diskusijo med člani in tudi dostopnost do
internih dokumentov organov stranke. Podatki o članih, ki so dosegljivi v zaprtem forumu so:
-

ime in priimek;

-

okraj kateremu posamezni član pripada

6. člen
Član stranke ne sme biti član druge politične stranke, registrirane v Sloveniji. Če se to naknadno
ugotovi, se izvede izbris na način, kot je določeno v devetem (9) členu tega statuta.

7. člen
Član stranke ima pravico:


da sooblikuje in souresničuje politiko stranke;



da je obveščen o delu stranke;



da od vodstva stranke dobi odgovore na postavljena vprašanja;



da voli in je voljen v organe stranke;



da kandidira za uvrstitev na kandidatne liste stranke za volitve v predstavniška telesa.

Član stranke ima dolžnost:


da se ravna po statutu in programu stranke;



da aktivno sodeluje v organih, v katere je bil izvoljen ali imenovan ter uresničuje sklepe
organov stranke;



da redno plačuje članarino.
8. člen

Izvoljeni in imenovani člani stranke so odgovorni članom ter organom, ki so jih izvolili ali
imenovali.
Izvoljeni in imenovani člani stranke so se dolžni udeleževati vseh dejavnosti stranke.
Izvoljeni kandidati na kandidacijskih listah na lokalnih volitvah, državnih volitvah, volitvah za
predsednika Republike, na volitvah v Evropski parlament in člani vlade, ter Evropske komisije,
namenjajo 10% svojih mesečnih prihodov iz naslova funkcije za delovanje stranke.
9. člen
Članstvo v stranki preneha:


s pisno izstopno izjavo;



z izbrisom;



s smrtjo;



z izključitvijo.

S prenehanjem članstva skrbnik registra članstva člana izbriše iz registra.
Izbris iz registra je možen tudi v primeru, da se člana obvesti o neporavnani članarini, pa član lete še vedno ne poravna oziroma ne zaprosi za oprostitev plačila.

Izbris se izvede po postopku, kot je določeno v tem členu.
Član je lahko izključen iz stranke tudi:
-

če huje krši statut in deluje v nasprotju s programom stranke;
če s svojim delom, javnim nastopanjem ali drugim ravnanjem stranki povzroča moralno
ali materialno škodo ali izvaja dejanja, ki so nečastna in nemoralna za člana TRSa;
če je ali pa če postane član druge politične stranke.

Predlog za izključitev iz stranke lahko poda vsak član stranke ali organ stranke oziroma glavni
tajnik, v kolikor je vzrok za takšno dajaje stanje, ki je navedeno v prvem odstavku tega člena.
O izključitvi člana odloča častno razsodišče, ki mora pred dokončnim odločanjem dati članu
možnost, da se opredeli do navedb v predlogu za izključitev.
Zoper sklep o izključitvi član se lahko pritoži v roku petnajstih dni od izdaje sklepa na Svet
stranke. Odločitev sveta stranke je dokončna.
Izbris iz članstva izvede skrbnik sistema registra članstva.

III.

ORGANIZACIJA IN ORGANI STRANKE
10. člen

Stranka je organizirana po funkcionalnem, interesnem in teritorialnem načelu.
Funkcionalno organiziranost predstavlja struktura organov stranke.
Interesno organiziranost predstavljajo sekcije/programske skupine stranke glede na različna
interesna področja, ki jih posebej določi Svet stranke.
Teritorialno organiziranost predstavljajo lokalni odbori stranke ustanovljeni in organizirani na
območjih lokalnih skupnosti in sicer, kot občinski odbori na ravni volilnih okrajev, kot mestni
odbori z dvema ali več volilnimi okraji mesta ali okolice, medobčinski odbori na območju dveh
ali več volilnih okrajev izven večjih mest in odbori na ravni regijskega območja kot regijski oz.
pokrajinski odbori. Sestava je odvisna od dejanskega števila članstva na območju, ki bi se naj
teritorialno pokrival.
Pri strankinih organizacijskih enotah sta poleg naziva stranke navedena vrsta in sedež
organizacijske enote.

11. člen
Organe stranke lahko sestavljajo samo člani stranke, razen če v tem statutu ni določeno drugače.
Mandat vseh organov stranke, tudi na lokalni ravni, traja dve leti, svojo funkcijo pa opravljajo do
izvolitve novih organov. Član organa stranke lahko isto funkcijo opravljajo do štiri krat.
Organi stranke odločajo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.
Na rednih in izrednih sejah organov stranke se veljavno odloča, če je na seji prisotna ustrezna
večina njihovih članov ter sprejemajo odločitve z večino opredeljenih glasov prisotnih članov
oziroma skladno z določili za posamezen organ če so določena.
Organi lahko odločajo tudi na korespondenčnih sejah. Na korespondenčnih sejah mora biti
omogočeno odločanje vsem članom organa, odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh
članov organa, ki odločajo. Predsedujoči določi čas začetka in čas po katerem se glasovanje
izteče.
Člani organov stranke so se dolžni udeleževati sej organov, katerih člani so. Če se voljeni ali
imenovani član organa, iz neopravičenih razlogov ne udeleži seje več kot trikrat zapored, ali
petkrat v tekočem letu, mu preneha mandat. V tem primeru nadomestnega člana izvoli organ, ki
je člana, ki mu je mandat potekel, tudi izvolil v kolikor Statut ne določa drugače.
Organi lahko svoje delovanje uredijo s poslovniki in/ali pravilniki, ki jih sprejme izvršilni odbor
stranke, če v tem statutu ni določeno drugače.
Individualne funkcije na isti ravni organiziranosti med seboj niso združljive.
Pri volitvah kandidatov v državi zbor ali za predsednika republike oziroma pri kandidatih za
volitve v organe lokalne skupnosti se zagotavlja načelo enakih možnosti obeh spolov, tako da sta
na kandidatnih listah uravnoteženo zastopana oba spola.

Organiziranost na državni ravni
12. člen
Organi stranke na državni ravni so:


konvencija;



svet stranke;



izvršilni odbor;



predsednik oziroma predsednica stranke;



glavni tajnik oziroma glavna tajnica stranke;



podpredsednik oziroma podpredsednica stranke;



nadzorni odbor;



programski svet;



častno razsodišče.
Konvencija
13. člen

Konvencija je organ, ki ga sestavljajo vsi člani stranke, dokler članstvo ne preseže 500 članov,
nato konvencijo sestavlja do 240 delegatov. Sestaja se najmanj enkrat letno, in sicer redno, ter
izredno, korespondenčno, oziroma za potrebe volitev. Sklicuje jo predsednik oziroma
predsednica stranke ali po pooblastilu predsednik oziroma podpredsednica Sveta stranke. V
času, dokler Svet stranke ne deluje, jo skliče predsednik oziroma predsednica stranke. Skliče se
lahko tudi korespondenčna konvencija, in sicer po enakem postopku kot redna konvencija, pri
čemer se določi čas, ki ne sme biti manjši od enega tedna, do katerega morajo člani potrditi ali
zavrniti predlagane sklepe. Člane brez elektronskega naslova se pozove pisno z glasovnico, ki jo
nato vrnejo nazaj.
Konvencije se ne sklicuje v času do treh mesecev pred volitvami na evropskem, državnem ali
lokalnem nivoju, ampak v času po opravljenih volitvah. V primeru, da se iz razloga navedenega v
tem členu statuta sklic konvencije premakne za šest ali več mesecev in bi bila konvencija volilne
narave, se mandat že izvoljenih organov podaljša do sklica naslednje redne letne konvencije v
skladu s tem statutom. Tako v tem času organi opravljajo mandat z vsemi pooblastili.
Konvencija sprejema statut in program stranke, ter volilni program. Konvencija tudi izvoli svet
stranke, kot tudi predsednika ali predsednico stranke, tri podpredsednike ali podpredsednice
stranke, glavnega tajnika ali glavno tajnico (na predlog predsednika stranke) ter izvršilni odbor
stranke. Predsednik stranke lahko predlog za glavnega tajnika ali tajnico poda tudi na sami
konvenciji.
Konvencija potrdi višino predlagane članarine, ki jo predlaga Izvršilni odbor. Če konvencija
zavrne predlog članarine, konvencija določi njeno višino.
Član lahko izvršilni odbor zaprosi o oprostitvi plačila letne članarine, o čigar odločitvi člana
izvršilni odbor obvesti.
Konvencija sprejema letno poročilo predsednika oziroma predsednice stranke za preteklo leto in
njegov predlog političnih usmeritev za naslednje leto.
Če konvencija ne sprejme letnega poročila o delu predsednika oziroma predsednice stranke za
preteklo leto ali njegovega predloga političnih usmeritev, se šteje, da je bila predsedniku
oziroma predsednici izglasovana nezaupnica in se izvede glasovanje o njegovi razrešitvi in izvoli
novega predsednika oziroma predsednico po predpisanih postopkih.

Konvencija odloča tudi o ukinitvi stranke, statusni spojitvi ali pripojitvi k drugi stranki ali
razdružitvi stranke in nasledstvu stranke.
Konvencija veljavno odloča, če so bili nanjo najmanj sedem dni pred njenim zasedanjem vabljeni
vsi člani stranke, oziroma delegati. Člane z elektronskimi naslovi se vabi preko elektronske
pošte, ostale člane pa preko navadne pošte.
Konvencija je sklepčna, če je na njej prisotna več kot polovica vabljenih. Če je prisotnih manj, se
začetek konvencije prestavi za pol ure. V vmesnem času se izvaja razprava, se pa ne sme izvajati
glasovanje. Če je po preteku časa, ki je določen v tem členu še vedno prisotnih manj kot polovica
vabljenih članov, je konvencija sklepčna, če je prisotnih več kot 40 članov.
Sklepi so veljavni, če jih sprejme več kot polovica prisotnih, pri čemer se javno glasuje za, proti in
vzdržan ter tajno z obkroževanjem na glasovnih listih.
Način glasovanja pri volitvah je določen v delu statuta, ki opisuje načine volitev, imenovanj,
razrešitev ter razpustitev.
Konvencijo vodi delovno predsedstvo v sestavi predsednika oziroma predsednice delovnega
predsedstva, zapisnikarja, ter dveh članov oziroma članic delovnega predsedstva. Delovno
predsedstvo izvoli konvencija, na predlog predsednika oziroma predsednice stranke. Konvencija
imenuje tudi verifikacijsko komisijo, ki nadzira postopke volitev, v kolikor je konvencija tudi
volitvena konvencija, ter ugotovi število prisotnih. Konvencija imenuje tudi dva overavitelja
zapisnika.
Člane delovnega predsedstva, verifikacijske komisije ter dva overavitelja zapisnika predlaga
predsednik stranke pred začetkom same konvencije.
Konvencija lahko sprejme poslovnik o svojem delu.
Izredno konvencijo lahko skliče predsednik ali podpredsednik po njegovem pooblastilu, Izvršilni
odbor stranke, najmanj polovica pokrajinskih odborov ali najmanj 100 članov, ki podajo pisni
predlog Izvršilnemu odboru. V tem primeru je predsednik ali s pooblastilom podpredsednik
dolžan opraviti sklic, v primeru neodzivnosti skliče Izredno konvencijo Izvršilni odbor.

Svet stranke
14. člen
Najvišji organ med konvencijama je svet stranke v sestavi do 50 članov in ne manj kot 40, ki ga
sestavljajo:


predsednik oziroma predsednica stranke;



glavni tajnik oziroma glavna tajnica stranke;



trije podpredsedniki oziroma podpredsednice stranke;



poslanke in poslanci v državnem zboru in evropskem parlamentu in člani vlade;



do štirje predstavniki iz vsake volilne enote;



do pet voljenih predstavnikov aktivistov;



do pet predstavnikov iz programskega sveta Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije TRS. V
kolikor se jih toliko ne evidentira, potem so lahko predstavniki tudi člani.

V času, v katerem stranka nima poslancev in poslank v državnem zboru in evropskem
parlamentu in članov vlade, se preostanek nadomesti z voljenimi člani, razen v primeru, da člani
konvencije, na predlog predsednika oziroma predsednice stranke odločijo drugače in tako
določijo manjšo številčno zastopanost.
Svet stranke izvoli konvencija. V kolikor se v kandidacijskem obdobju prijavi več kandidatov, kot
je predvidena sestava Sveta stranke po tem statutu, ter ostalih organov, se vse kandidate
evidentira, ter se o sestavi glasuje posamezno za vsak organ po dogovorjenem postopku.
V kolikor pa je število evidentiranih kandidatov enako predvideni sestavi po tem statutu, se
lahko glasovanje izvede v paketu. Način glasovanja je določen v delu statuta, ki navaja volitve,
imenovanja, razrešitve, ter razpustitve. Način se lahko določi tudi v rokovniku volitev, ki ga
potrdi izvršilni odbor. Pri evidentiranju kandidatov se upošteva enakomerna spolna
zastopanost.
Svet stranke sklicuje in vodi predsednik Sveta stranke ali po njegovem pooblastilu oziroma
odsotnosti podpredsednik sveta, ki ga nadomešča tudi na sejah organov.
Svet stranke je sklepčen, v kolikor je prisotnih več kot polovica članov sveta stranke. V kolikor
jih je prisotnih manj, se počaka pol ure, in je svet stranke sklepčen, če je prisotnih najmanj 20
članov sveta stranke.
Na sejo sveta stranke lahko predsednik sveta povabi tudi druge udeležence, ki lahko prispevajo
h kakovosti obravnave posameznega vprašanja.
Svet zaseda po potrebi, najmanj pa enkrat v štirimesečju. Možna je tudi korespondenčna seja.
Če katerikoli organ stranke, poslanska skupina v državnem zboru ali ena tretjina članov sveta
stranke zahtevajo sklic sveta stranke, ga mora predsednik oziroma predsednica sveta sklicati
najkasneje v roku tri dni od prejema zahteve. Izredni sklic Sveta stranke se skliče največ 48 ur
pred sklicem.
V kolikor se ugotovi, da je član sveta stranke odstopil od svoje funkcije lahko svet stranke izvoli
novega nadomestnega člana.

15. člen
Svet stranke:


z večino glasov ustrezno prisotnih članov sveta sprejema spremembe statuta, ki so
potrebne zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo, če take spremembe bistveno ne
posegajo v vsebino statuta, oziroma če so spremembe statuta vezane na delovanje
organov stranke;



obravnava delovanje organov stranke in poslanske skupine in jim lahko daje usmeritve
za njihovo delo;



nadzira delo drugih organov stranke;



odloča o koliziji med odločitvami različnih organov stranke na vseh ravneh
organiziranosti, razen o odločitvah konvencije;



obravnava pobude članov ter organov stranke;



odloča o kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke, razen tistih,
ki so že določene v tem statutu ali s sklepi konvencije, ter v zvezi s tem in s ciljem
podrobnejše ureditve posamezne zadeve sprejema ustrezne akte na predlog
predsednika oziroma predsednice stranke;



sprejema finančni načrt in zaključni račun ter finančno poročilo stranke;



sprejema pravne akte, ki jih določa zakonodaja in ta statut;



potrdi sprejem častnih članov v članstvo stranke;



ustanavlja nove programske skupine stranke, določa njihovo sestavo, pristojnosti in
mandate, imenuje njihove predsednice in predsednike;



ustanavlja pravne osebe;



izvoli predsednika oziroma predsednico sveta stranke, podpredsednika oziroma
podpredsednico stranke, člane nadzornega odbora in častnega razsodišča, ter glavnega
tajnika oziroma tajnico v primeru odstopa predhodno izvoljenega glavnega tajnika
oziroma tajnice;



določi tudi način uresničevanja zakonskih določb o enakopravni zastopanosti spolov;



določa znak oziroma logotip stranke;



sprejema usmeritve stranke za volitve v predstavniške organe na ravni države in EU in
odloča o vključitvi v kampanije za potrebe volitev oziroma referendumov, ter potrjuje
predlagane kandidate in kandidacijske liste (na ravni države in EU) s strani izvršilnega
odbora, ter odloča o morebitnih skupnih nastopih in povezavah na volitvah na predlog
izvršilnega odbora;



odloča o koalicijskih in drugih povezovanjih stranke;



odloča o predlogih, ki jih posreduje izvršilni odbor;



izvršuje druga pooblastila, določena s tem statutom in sklepi konvencije;



svet stranke lahko odloči, da pred sprejemanjem posamezne odločitve pridobi mnenje
članov stranke;

Svet stranke lahko sprejme poslovnik o svojem delu z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Svet stranke na svoji prvi seji izmed sebe izvoli predsednika, oziroma predsednico, ter
podpredsednika oziroma podpredsednico sveta stranke.
V primeru neodločenega izida v postopkih glasovanja je predsednikov glas odločilen.

Predsednik oziroma predsednica stranke
16. člen
Predsednik oziroma predsednica stranke:


vodi stranko in jo predstavlja v javnosti, ter je odgovoren za materialno in finančno
poslovanje stranke;



izvršuje druga pooblastila, določena s tem statutom, in sklepi konvencije in sveta
stranke, ter organov stranke;



je samostojen pri odločitvah in izjavah vezanih na kratek odziven čas oziroma se lahko
posvetuje z Izvršilnim odborom;



je samostojen pri izbiri in določanju strokovne ekipe za svoje delovanje in aktivnosti in
določevanju samostojnih ekip za aktivnosti stranke.

V primeru odstopa ali izglasovane nezaupnice predsedniku ali predsednici do izvolitve novega
predsednika oziroma predsednice to funkcijo opravlja podpredsednik, ki ga določi svet stranke,
vendar največ za dobo šestih mesecev.
Za politično koordinacijo in strategijo stranke lahko predsednik oziroma predsednica imenuje
posebna posvetovalna telesa in sklicuje kolegije.
Predsednika oziroma predsednico stranke volijo člani stranke neposredno na konvenciji.

Glavni tajnik oziroma glavna tajnica stranke
17. člen
Glavni tajnik oziroma tajnica stranke:


zastopa stranko v odsotnosti predsednika oziroma predsednice stranke ali pa z njunim
pooblastilom v pravnem prometu in je tako odgovoren, oziroma odgovorna za
materialno in finančno poslovanje stranke;



zastopa predsednika oz. predsednico stranke na sejah organov in jih v imenu
predsednika ali predsednice stranke lahko tudi skliče;



v sodelovanju s predsednikom oziroma predsednico stranke pripravlja letni finančni
načrt in poročilo;



vodi postopke in ureja premoženjsko-pravna razmerja stranke ob morebitnem izbrisu
stranke iz registra oziroma ob morebitni združitvi ali razdružitvi stranke;



zagotavlja vso strokovno, administrativno in organizacijsko podporo organom stranke
na državni in lokalni ravni organiziranosti;



organizira in izvaja aktivnosti stranke, skrbi za njeno usklajeno in koordinirano
delovanje na vseh ravneh organiziranosti, skrbi za obveščanje članov stranke o njenem
delu, ureja notranje-organizacijska vprašanja stranke in koordinira kadrovsko politiko
stranke, skrbi za stike z mediji, ter zastopa stranko po navodilih predsednika oziroma
predsednice stranke oziroma organa stranke;



izvršuje druga pooblastila, določena s tem statutom, ter sklepi pristojnih organov
stranke, v sodelovanju s predsednikom oziroma predsednico stranke;



izvaja volilne postopke in v njih sodeluje v kolikor do njih pride na osnovi tega statuta;

Glavnega tajnika oziroma tajnico stranke izvoli Izvršilni odbor na svoji prvi seji na predlog
predsednika stranke. Svet stranke na svoji prvi seji glavnega tajnika oziroma tajnico formalno
potrdi.
Glavni tajnik oziroma tajnica stranke lahko svojo funkcijo opravlja večkrat in zanj zaradi narave
dela ne velja omejitev štirih mandatov.

Podpredsedniki in podpredsednice stranke
18. člen
Stranka ima lahko do tri podpredsednike oziroma podpredsednice stranke.
Podpredsednik oziroma podpredsednica stranke izvršuje pooblastila, določena s tem statutom
in navodili predsednika oziroma predsednice stranke ter Izvršilnega odbora in Sveta stranke, pri
čemer vsak pokriva določeno področje.
Področja pokrivanja se v okviru Izvršilnega odbora določijo naknadno, pri čemer so osnovna
področja pokrivanja organizacija oz. organizacijska shema in programski del ter izobraževanje.
Podpredsedniku oz. podpredsednici se lahko v okviru Izvršilnega odbora določijo tudi dodatna
področja pokrivanja ter projektna področja.
V primeru daljše odsotnosti predsednika oziroma predsednice stranke predstavlja stranko v
javnosti eden od podpredsednikov ali podpredsednic stranke, ki ga določi predsednik oziroma
predsednica stranke.
Podpredsedniki oziroma podpredsednice stranke se izvoli na redni ali izredni oz.
korespondenčni konvenciji

Izvršilni odbor
19. člen
Izvršilni odbor ima do 9 članov in ne manj kot 5 članov.
Izvršilni odbor sestavljajo:
-

predsednik oziroma predsednica stranke;

-

glavni tajnik oziroma glavna tajnica stranke;

-

trije podpredsedniki oziroma podpredsednice stranke;

-

predstavnik aktivistov;

-

predstavnik vseh volilnih enot

-

dva predstavnika članstva.

Dva predstavnika članstva bosta v času svojega mandata pokrivala določena področja, ki se
dogovorijo v okviru izvršilnega odbora.
Na sejo izvršilnega odbora lahko predsednik povabi tudi druge udeležence, ki lahko prispevajo h
kakovosti obravnave posameznega vprašanja.

Izvršilni odbor:


pripravlja predloge za obravnavo na seji sveta stranke;



sprejema nujna politična stališča in izjave v času med dvema sejama sveta stranke;



koordinira delo organov stranke na različnih ravneh organiziranosti, ter sprejema
poslovnike in pravilnike delovanja organov stranke in same stranke;



odloča o kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke, razen tistih,
ki so v pristojnostih konvencije ali sveta stranke;



vodi in izvršuje postopke volitev za vse organe in volitve na lokalni in državni ravni
organiziranosti, ter volitve v evropski parlament;



predlaga kandidate za volitve v državni zbor in v evropski parlament za volitve
predsednika oziroma predsednice republike in za volitve v druge predstavniške organe
na ravni države in EU, in vodi ustrezne postopke za te potrebe, ter predlaga skupne
nastope na volitvah;



Potrdi predlagano listo kandidatov za volitve na lokalni ravni in predlagane kandidate za
župane;



daje obvezne razlage statuta;



določi komisijo za potrebe postopkov evidentiranja kandidatov za organe;



se seznanja s finančnim poslovanjem stranke, ter razpravlja in odloča o zadevah, za
katere je pooblaščen po tem statutu;



izvršuje sklepe konvencije in sveta stranke.

Izvršilni odbor lahko odloči, da pred sprejemanjem posameznega političnega stališča pridobi
mnenje sveta stranke ali konvencije.
Izvršilni odbor je sklepčen, v kolikor je prisotnih polovica ali več vabljenih. V kolikor jih je
prisotnih manj, se seja lahko izvede, vendar se ne morejo izvajati glasovanj in sprejemati
sklepov.
V primeru neodločenega izida v postopkih glasovanja je predsednikov glas odločilen.
Izvršilni odbor se izvoli na konvenciji.
Če član izvršilnega odbora odstopi od svoje funkcije o tem pisno obvesti Izvršilni odbor, ki sproži
postopek evidentiranja za novega člana. Novi član se izvoli na prvi naslednji seji Sveta stranke,
ali na korespondenčni seji Sveta stranke.

Če od svoje funkcije v izvršilnem odboru odstopi predsednik oz. predsednica stranke, ali
podpredsednik oz. podpredsednica stranke nadomestno osebo izvoli izredna ali redna
konvencija stranke v roku do šestih mesecev od takšnega odstopa. Če odstopi glavni tajnik oz.
glavna tajnica stranke nadomestno osebo izvoli svet stranke na predlog predsednika oziroma
predsednice stranke v roku do šestih mesecev od takšnega odstopa.

Programski svet
20. člen
Zaradi namena zastopanja civilne sfere javnosti stranka nima svojega lastnega programskega
sveta, ampak ga zastopa programski svet društva Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS.
Operativnejše programske stvari v stranki in z Gibanjem TRS koordinira podpredsednik oziroma
podpredsednica stranke, ter podpredsednik oziroma podpredsednica zadolžena za to področje.
Programski svet se pri svojem delu lahko posvetuje s strokovnjaki iz posameznih področij, ki so
lahko prisotni na sejah programskega sveta.
Programski svet Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije – TRS ima z namenom zagotavljanja
programskih smernic stranke v svetu stranke do pet predstavnikov.

Nadzorni odbor
21. člen
Nadzorni odbor ima tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika oziroma predsednico
nadzornega odbora.
Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugem organu stranke na državni
ravni, razen v konvenciji.
Nadzorni odbor nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke.
Nadzorni odbor pripravi letno poročilo o svojem delu in ga posreduje pristojnim organom
stranke najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
Nadzorni odbor izvoli Svet stranke.

Častno razsodišče
22. člen
Častno razsodišče ima tri člane, ki med seboj izvolijo predsednica oziroma predsednico častnega
razsodišča.
Članstvo v častnem razsodišču ni združljivo s članstvom v drugem organu stranke na državni
ravni, razen v konvenciji.
Seje častnega razsodišča se sklicujejo po potrebi, kot izhaja iz tega statuta, in lahko za svoje delo
pripravi ustrezen rokovnik.
Člani častnega razsodišča:


nadzorujejo spoštovanje splošnih etičnih načel v vseh postopkih, dejavnostih in javnem
delovanju stranke,



iz razlogov, ki jih določa ta statut, odločajo o izključitvi člana iz stranke, po postopku, ki je
določen v tem statutu,



na podlagi svojih ugotovitev napišejo poročilo in predloge za spremembe postopkov oz.
javnega delovanja stranke.

Člane častnega razsodišča izvoli Svet stranke.
Organiziranost na lokalni ravni
23. člen
Na lokalnem nivoju je stranka organizirana po volilnih enotah in volilnih okrajih (pokrajinsko in
regijsko), ter lokalno po občinah. Člani stranke v volilnem okraju sestavljajo občinske (lokalne)
ali mestne odbore, ter regijske ali pokrajinske če je število članstva za občinske ali mestne
odbore premajhno. Ti odbori pa se lahko nagrajujejo z odbori na ravni volilnih enot. Grafična
podoba in poimenovanje lokalnih odborov je usklajeno in enako na celotni državni ravni in zanjo
skrbi, odgovarja ter vodi vse postopke Izvršilni odbor v sodelovanju s PR skupino.
Obvezni organi občinskih odborov, ki se pokrivajo z volilnimi okraji, so predsednik,
podpredsednik, tajnik, in svet občinskega odbora, ki je tudi najvišji organ. Predvidena sestava
odbora je do 8 članov.
Odbore na ravni volilnih enot sestavljajo predsedniki občinskih (lokalnih) odborov ter regijskih
oz. pokrajinskih odborih, ki so določeni v 10. členu Statuta in sorazmerno število članov iz
območij volilnih okrajev, pri čemer se v to število vštevajo predsedniki, podpredsedniki in tajniki
ter predstavniki sveta odbora in samega članstva. Predvidena sestava odbora na ravni volilnih
enot je do 22 članov.

Pokrajinski odbor na ravni volilne enote med seboj izvoli predsednika, ki je direkten predstavnik
VE v svetu stranke ter še tri dodatne predstavnike odbora volilne enote v svetu stranke, če se
posamezni člani ne evidentirajo že sami. Odbor na ravni volilne enote med seboj izvoli tudi
tajnika, ki predstavlja administrativno povezavo z glavnim tajnikom stranke.
Občinski ali mestni odbor je konstituiran, ko sprejme pravila o svojem delovanju in izvoli
predsednika oziroma predsednico. Prvo sejo sveta odbora skliče glavni tajnik oziroma glavna
tajnica stranke, ki na njej tudi sodeluje skupaj s predstavniki izvršilnega odbora.
Občinski ali mestni odbori stranke, ki se pokrivajo z volilnimi okraji, delujejo samostojno v
okviru statuta, programa in programskih dokumentov stranke ter usmeritev in sklepov
konvencije in sveta stranke.
Natančnejšo organiziranost občinskega odbora, ter odbora volilne enote, in načela delovanja
določi svet stranke s posebnim pravilnikom.
Član se s pristopom odloči, ali bo član občinskega odbora glede na svoje stalno ali začasno
bivališče. Če v vmesnem času menja bivališče, o tem obvesti skrbnika registra članstva.
24. člen
Člani stranke v občini sestavljajo občinski, mestni ali regijski odbor, ki pokriva območje volilnih
okrajev ali večjega števila občin.
Občinski ali mestni odbor stranke oziroma regijski odbor, je konstituiran, ko sprejme pravila o
svojem delovanju in izvoli predsednika oziroma predsednico.
Predsednika oziroma predsednico občinskega odbora, ter ostale člane volijo vsi člani občinskega
odbora, ki pokriva območja volilnega okraja neposredno na način in po postopku, ki je
opredeljen v tem statutu in v pravilih o delovanju občinskega odbora. V občinskih ali mestni
odborih z nižjim številom članstva se glasuje po večinskem načelu. To načelo se uporablja
smiselno tudi pri glasovanjih v drugih oblikah lokalnih odborov z nižjim številom članov. Mandat
tako izvoljenih organov je dve leti.
V primeru nedelovanja občinskega odbora lahko svet stranke, na predlog predsednika oziroma
predsednice stranke, občinski odbor razpusti, ter omogoči nove volitve ali pa se občinski odbor
priključi drugemu najbližjemu občinskemu odboru.
Če na območju občine ni interesa za ustanovitev občinskega odbora, ki pokriva volilni okraj, se
lahko en območni odbor, ki pokriva volilni okraj teritorialno pokriva tudi območje sosednjih
občin.

IV.

POSEBNE OBLIKE ORGANIZIRANOSTI
Poslanci ter poslanska skupina
25. člen

Poslanec ali funkcionar, ki predstavlja Stranko TRS v Državnem zboru ali v državnem organu, se
zavezuje k dodatnim pravicam in obveznostim, ki jih pisno predlaga Izvršilni odbor in potrdi
Svet stranke. Neizvajanje teh pravic in obveznosti se šteje kot kršitev statuta.
Poslanci, ki so izvoljeni na listi stranke v predstavniška telesa na ravni države in EU, ustanovijo
poslanske skupine.
Člani poslanskih skupin delujejo v skladu z ustavo in zakoni in so za svoje delo odgovorni
volivkam in volivcem. Pri svojem delu upoštevajo statut in program stranke, ter stališča organov
stranke na državni ravni.

Skupina aktivistov
26. člen
Skupino aktivistov sestavljajo člani stranke ter člani gibanja z namenom organiziranja in
izvajanja akcij in prireditev na terenu v soglasju z izvršilnim odborom stranke in programom
stranke.
Skupina aktivistov lahko organizira in izvede tudi lastne akcije, če niso v nasprotju s programom
in delovanjem Stranke TRS.
Skupina aktivistov ima v svetu stranke do pet predstavnikov. Enega predstavnika pa ima tudi v
izvršilnem odboru stranke.
Skupina aktivistov ima svojega predsednika, podpredsednika in tajnika.
Članstvo ni izključujoče s članstvom v drugih organih.
Aktivisti sami volijo svoje predstavnike in potrjujejo člane skupine. Dejavnosti in postopke
aktivistov podrobneje določa Pravilnik delovanja skupine aktivistov, ki ga sprejme skupina,
potrdi pa izvršilni odbor. Vstop v skupino aktivistov odobri predsednik aktivistov.

V.

VOLITVE, IMENOVANJA, RAZREŠITVE, RAZPUSTITVE
27. člen

Volitve so lahko tajne, ali javne, medtem ko so imenovanja praviloma javna.
Organ, ki vodi postopek za posamezne voljene ali imenovane funkcije je Komisija za
evidentiranje, ki jo izvoli Izvršilni odbor. Komisija za evidentiranje mora postopek evidentiranja
voditi tako, da je v njem omogočeno opredeljevanje vsakega člana stranke, ki ima pravico voliti v
posamezen organ stranke.
Volitve nadzira verifikacijska komisija, ki mora imeti predsednika oziroma predsednico, ter
najmanj dva člana, izmed katerih nihče ne sme biti kandidat na volitvah.
Verifikacijska komisija je dolžna vsakomur, ki voli, na ustrezen način pojasniti pravila in
postopek volitev.
Evidentiranje kandidatov izvede Komisija za evidentiranje.

28. člen
Na glasovnice oziroma glasovanje so lahko uvrščeni samo kandidati, ki podajo soglasje, h
kandidaturam.
Kandidati so na glasovnicah razvrščeni po imenski abecedi.
Komisija za evidentiranje sestavi in pripravi listo kandidatov.
Pred volitvami mora biti vsem kandidatkam in kandidatkam za predsednika oziroma
predsednico stranke, ter za podpredsednike ali podpredsednice stranke omogočena
enakopravno predstavitev članom stranke pred organom, ki voli. Predstavitev je omejena na
največ deset minut.
Če želi svojo predstavitev izvesti tudi kandidat ali kandidatka za druge voljene organe, jim je to
omogočeno, če se zato prijavi ob sklicu organa. Njihova predstavitev je omejena na največ tri
minute.
Organ, ki voli določi, ali glasovanje za kandidate organov javno ali tajno.
Če je na listi kandidatov več oseb, kot se jih voli v organ, je glasovnica za tajno glasovanje odprta.
Na odprtih glasovnicah se glasuje tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata. Glasuje se
lahko za največ toliko kandidatov, kot se jih voli v posamezen organ, v nasprotnem je glasovnica
neveljavna. Če je glasovanje javno, se glasuje posamezno po kandidatih. Kandidati, ki prejmejo
največ glasov so izvoljeni.

Če je na listi kandidatov toliko oseb, kot se jih voli v organ, je glasovnica zaprta. Na zaprtih
glasovnicah se na tajnem glasovanju glasuje tako, da se obkroži besedo "za" ali "proti". V
takšnem primeru se lahko izvede tudi javno glasovanje. V kolikor je glasovanje javno, je organ
izvoljen če zanj glasuje več kot polovica prisotnih. Glasuje se z dvigom glasovalnega lista.
Če iz glasovnice ni razvidna volja volivca ali volivke, je glasovnica neveljavna, in takšna
glasovnica se izloči.
Javno glasovanje se izvaja tako, da prisotni volijo za ali proti, oziroma se glasovanja vzdržijo.

29. člen
Za nosilca individualne funkcije je izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov, če ni v
tem statutu drugače določeno.
Če je za nosilca individualne funkcije evidentiranih več kandidatov se glasuje javno ali tajno, in
sicer za vsako individualno funkcijo zase v skladu s statutom.
Če v prvem krogu ni kandidata, ki bi dobil večino glasov, se izvede drugi krog glasovanja v
katerega sta uvrščena kandidata z največ dobljenimi glasovi. Če je več kandidatov dobilo enako
najvišje število glasov, ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje določi z žrebom.
Na novi glasovnici sta kandidata navedena po abecednem vrstnem redu. 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. Če tajnih volitev v drugem glasovanju iz tehničnih razlogov ni možno izvesti se v drugem
krogu izvede javno glasovanje, ali pa se glasovanje prestavi na drugi datum. V primeru javnega
glasovanja se glasuje z dvigom glasovalnega lista.
Na odprtih glasovnicah za organe stranke so izvoljeni tisti kandidati, ki dobijo največ glasov na
oddanih veljavnih glasovnicah, do popolnitve števila voljenih članov organa stranke, pri čemer je
treba upoštevati razmerje med spoloma v skladu z zakonodajo.
Na zaprtih glasovnicah za organe stranke so kandidati izvoljeni, če je glasovnica dobila večino
veljavnih glasov.

30. člen
Glasovanje o razrešitvi nosilcev individualnih funkcij ter voljenih in imenovanih članov organov
se izvede na isti način, kot so bili izvoljeni oziroma imenovani razen ko Statut določa drugače.
Pobudo za razrešitev
predsednika oziroma predsednice in podpredsednika oziroma
podpredsednice, ter voljenih članov sveta lahko poda svet stranke, polovica pokrajinskih
odborov ali lokalni odbori, ki predstavljajo najmanj eno tretjino volilnih okrajev, pri čemer to
odločitev sprejme najvišji organ odbora.
Pobudo za razrešitev glavnega tajnika ali glavne tajnice stranke lahko poda predsednik stranke
ali tretjina članov sveta stranke.
Razrešitev predsednika oziroma predsednice odbora stranke na lokalni ravni lahko predlaga ena
tretjina članov odbora oziroma tretjina članstva v odborih, ki predstavljajo dva ali več volilnih
okrajev. Razrešitev drugih nosilk ali nosilcev individualnih funkcij ter voljenih in imenovanih
lanov na ravni občinskega odbora stranke, urejajo pravila o delovanju občinskega odbora. Do
sprejema pravil o teh pobudah odloča Svet stranke.
Razrešitev se opravi tako, da se o predlogu za razrešitev glasuje “za” ali “proti”. Organ oziroma
član organa je razrešen, če je večina veljavnih glasov za razrešitev.
Predlog razrešitve je mogoče podati, če oziroma član organa ali organ kot celota ne izvršuje
statutarnih nalog in sprejetega programa stranke.
Predlog za razrešitev organov, ki jih volijo člani stranke na državni in občinski ravni, ima status
glasovanja o zaupnici in zanj ni potrebno podati posebnih razlogov.

31. člen
Svet stranke lahko razpusti občinski odbor ali odbor volilne enote, če je neaktiven, če deluje v
nasprotju s temeljnimi statutarnimi določbami ali programom stranke in povzroča politično ali
materialno škodo stranki. Glavni tajnik stranke mora v tridesetih dneh po razpustitvi
organizirati nove volitve predsednika oziroma predsednice občinskega odbora oziroma odbora
volilne enote.
V primeru, da pride v kandidacijskih postopkih ali glasovanju na lokalni ali ravni volilne enote
do nepravilnosti, ki vplivajo na izid glasovanja, lahko svet stranke s sklepom take volitve
razveljavi. V tem primeru se izvede nov postopek volitev, pri čemer mora biti glasovanje
izvedeno najkasneje v tridesetih dneh po sprejetju sklepa sveta stranke. Vsa volilna opravila v
tem primeru vodi glavni tajnik oziroma tajnica stranke.

VI.

VOLITVE V ORGANE LOKALNE SKUPNOSTI
32. člen

Kandidate oziroma liste kandidatov za volitve v organe lokalne skupnosti in za župana se določi
s tajnim glasovanjem in v skladu s pristojno zakonodajo, na lokalni ravni, ter se nato
kandidacijska lista pošlje v potrditev izvršilnemu odboru stranke, ki o tem izda sklep. Če lokalni
odbor ni organiziran tajno glasovanje izvedejo člani, ki imajo na območju za katerega listo se
glasuje stalno prebivališče.
Občinski odbor lahko po opravljenem internem evidentiranju in pred odločanjem o kandidatih
za župane ter za občinske svetnike zaprosi svet stranke za soglasje za uvrstitev posameznega
kandidata na kandidatno listo. Če v sedmih dneh od podane zahteve za soglasje svet soglasja ne
doreče, se šteje, da je soglasje podano. Če odbor ni organiziran, takšno soglasje ni potrebno.

VII.

SREDSTVA IN FINANCIRANJE
33. Člen

Stranka si v skladu z zakonom zagotavlja materialna in finančna sredstva za svoje delovanje s
prihodki od:


članarin;



prispevkov zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb;



daril;



volil;



od premoženja;



proračuna.

Višino članarine stranke določa konvencija, na predlog predsednika stranke.
Član stranke je lahko zaradi težkih materialnih in drugih okoliščin oproščen plačila članarine, o
čemer odloča izvršilni odbor.

VIII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen

Prvo sejo sveta skliče predsednik stranke, in sicer najkasneje šestdeset dni po izvolitvi.
35. člen
Po ustanovitvi pokrajin se pokrajinska organiziranost stranke lahko prilagodi ustanovljenim
pokrajinam.
36. člen
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejema po enakem postopku kot statut, če ni v njem
drugače odločeno.
37. člen
V kolikor kakšen postopek ni določen po tem statutu, se postopek, v kolikor je to možno potrdi
na izvršilnem odboru stranke na predlog predsednika oziroma predsednice stranke. Za postopke
ki so opredeljeni v zakonih in niso opredeljeni v tem statutu veljajo načini in postopki
opredeljeni v dotičnih zakonih glede na naravo postopkov.
38. člen
S sprejemom tega statuta je prenehal veljati statut sprejet na konvenciji dne 06.03.2014.
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