V skladu z Zakonom o političnih strankah (Ur.l. RS št. 100/05 in sprememba 103/07) so člani in članice
Združene levice - Demokratične stranke dela (ZL – DSD) - na 3. Kongresu po ustanovitvi, dne 26.
Januarja 2019, sprejeli spremembe in dopolnitve Statuta, vključno z imenom, znakom.

STATUT
DELAVSKE STRANKE
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(načela in cilji)

Delavska stranka (v nadaljevanju: stranka) je združenje delovnih ljudi pa tudi državljank in državljanov, ki kot
politična stranka uresničuje svoje politične in programske cilje v slovenskem političnem prostoru ter se odprto
in po demokratični poti zavzema za človekove pravice in svoboščine, pravno in socialno ter pravično državo.
Glavne vsebinske opredelitve:
-

spoštovanje dela in pravične delitve ustvarjene vrednosti,
spoštovanje človekovih pravic in svoboščin,
ohranitev socialne države in solidarnosti,
podpora znanosti, razvoju tehnologije in gospodarstva,
obramba javnega interesa na področju zdravstva, šolstva, vzgoje, izobraževanja, in kulture ter športa
zahteva po pravni državi,
zagotavljanje pravice do dela,
ustvarjanje pogojev za načrtovanje družine,
varstvo starejših in obramba pridobljenih pravic,
aktivno sodelovanje z organizacijami civilne družbe,
podpora alternativnim virom energije in varstvo okolja,
spoštovanje boja in borcev za severno mejo, NOB in osamosvojiteljev,
izboljšanje določb Ustave RS, ki se nanašajo na volilno zakonodajo, referendum, lokalno samoupravo
itd.
2. člen
(ime in lastnosti)

Ime stranke je: Delavska stranka.
Žig stranke je okrogle oblike, premera 3,5 cm. Na obodu je izpisano ime stranke. V sredini je znak stranke.
Znak stranke je na beli podlagi kvadratno stiliziran klas pšenice, v rumeni barvi (Y=100%, M=30%), desno pa je
v isti višini ime stranke v dveh vrsticah, oboje v modri barvi (C=100%, M=40%). Črno bela različica (K=100%).
Sedež stranke je v Ljubljani.
O spremembah iz tega člena lahko odloča izvršni odbor stranke.
3. člen
(status)
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Stranka je pravna oseba in ima svoj transakcijski račun. Organizacije v občinah vodijo lastno finančno in
materialno poslovanje v okviru sredstev, s katerimi razpolagajo, in v okviru pooblastil, ki jih določajo akti
stranke. Občinske organizacije vodijo svoja sredstva v okviru podračuna Delavske stranke.
4. člen
(spol)
Statut zajema v slovničnem moškem spolu tudi osebe ženskega spola, upoštevaje tako predvsem enake možnosti
obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov pri volitvah na državni in lokalni ravni.
II. ČLANSTVO STRANKE
5. člen
(vstop v članstvo)
Član stranke je lahko vsak, ki skladno s pogoji, ki jih določa zakon, da pristopno izjavo, da se je seznanil s
statutom in programom stranke ter ju sprejema, in plača članarino.
Član stranke ne more biti hkrati član druge politične stranke.
Pristopna izjava vsebuje podatke, ki so potrebni za vodenje registra članov stranke v skladu z zakonom, in sicer:
-

priimek in ime,
datum rojstva,
naslov stalnega bivališča,
poklic ali stopnja izobrazbe,
status (n.pr. študent, kmet, zdravnik, upokojenec, delavec itd.),
št. telefona, GSM in elektronski naslov (vsaj eno od naštetega).
6. člen
(pravice članov)

Člani imajo pravico do:
-

sooblikovanja strankinega programa,
aktivne in pasivne volilne pravice,
sodelovanja pri uresničevanju programa in sklepov organov,
vsakršne kritike pri delovanju in vodenju stranke,
obveščenosti (neposredno in posredno),
svobodnega opredeljevanja glede vsebin, ki niso programski cilji stranke,
članske izkaznice,
odstopa s funkcije ali
izstopa iz članstva.
7. člen
(dolžnosti članov)

Člani imajo naslednje dolžnosti:
-

da delujejo v skladu s Statutom, Programom in strankinimi cilji,
da aktivno sodelujejo v organih, kamor so bili izvoljeni
da ravnajo v skladu s sklepi organov stranke
da varujejo svoje dobro ime,
da vsako leto plačajo članarino.
8. člen
(prenehanje članstva)
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Članstvo preneha :
-

z izstopom (izstopna izjava),
z izključitvijo,
če eno leto ni plačana članarina,
s smrtjo.

Prenehanje članstva pomeni izbris iz Registra članstva.
Izstop iz članstva je mogoč le ob podpisu izstopne izjave, ki vsebuje ime in priimek, rojstne podatke in naslov
stalnega bivališča. V primeru prenehanja članstva se član črta iz Registra.
9. člen
(izključitev ali črtanje)
Član je lahko izključen, če:
-

ne ravna v skladu s Statutom,
deluje v nasprotju s Statutom ali Programom,
ne spoštuje ustave in zakonov,
ne izvršuje sklepov organov stranke,
več kot leto dni ne plača članarine,
se ne odziva niti na pisna sporočila,
s svojim ravnanjem škoduje ugledu in interesom stranke, (kar ugotavlja tričlanska komisija, ki jo določi
Izvršni odbor).

O izključitvi člana odloča Disciplinska komisija. Predlagani za izključitev morajo imeti možnost zagovora.
Na odločitev Disciplinske komisije je možna pritožba na Svet stranke. Odločitev Sveta je dokončna.
10. člen
(priznanja)
Za posebne zasluge pri organizaciji in delovanju stranke, le-ta lahko podeli različna priznanja, plaketo in naslov
častnega člana.
Podeljevanje priznanj, plaket, oziroma častnega članstva je urejeno s Pravilnikom. Odločitve sprejema posebna
komisija. Priznanja, plakete ali častno članstvo se praviloma podeljujejo na Kongresu, lahko pa tudi ob kakšni
drugi priložnosti v okviru aktivnosti stranke, tudi na lokalni ravni (proslave, prireditve, okrogle mize in podobno).
III. ORGANI STRANKE
11. člen
(organi stranke na državni ravni)
Organi stranke na državni ravni so:
-

kongres,
svet stranke
izvršni odbor,
nadzorni odbor,
disciplinska komisija
predsednik,
podpredsedniki
generalni sekretar.

Mandat organov stranke in vseh izvoljenih individualnih funkcij ali članov organov traja štiri leta.
Kolektivni organi stranke delujejo na podlagi Poslovnika.
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Seje organov stranke so lahko tudi dopisne.
12. člen
(Kongres)
Kongres je najvišji organ stranke, ki se sklicuje praviloma (kot volilni) vsake štiri leta, prej pa le, če to zahteva
vsaj dvajset članov stranke iz najmanj petih občinskih organizacij treh Pokrajin ali vsaj dve Pokrajinski
organizaciji.
Če ima stranka manj kot štiristo članov, so na kongres vabljeni vsi. Če je članov stranke več, se kongresa
udeležijo delegati iz posameznih občin. Edini ključ za določitev delegatov je število članstva in ustrezna
zastopanost obeh spolov.
Izvedbo Kongresa določa Poslovnik, ki ga potrdijo udeleženci Kongresa.
Vabilo mora biti poslano vsaj 7 dni pred sklicem Kongresa.
Datum sklica in ključ za določitev števila delegatov določa IO vsaj tri tedne pred sklicem. Delegate, po ključu
IO, določijo organi lokalnih organizacij, poimenski seznam pa sporočijo na sedež stranke vsaj 15 dni pred
sklicem Kongresa.
Volilno pravico na Kongresu imajo vsi delegati in vsi člani organov stranke s plačano članarino..
Gradivo za Kongres pripravi in ga posreduje IO z vabilom, lahko pa ga posreduje tudi vsaj 3 dni pred začetkom
Kongresa. Ob zahtevi za sklic Kongresa pripravijo gradivo tisti, ki so to zahtevali.
Pristojnosti Kongresa so:
-

sprejema Statut in Program,
sprejema strateške programske opredelitve in cilje delovanja stranke,
voli predsednika in podpredsednike,
voli člane Sveta, Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije,
odloča o združevanju z drugimi strankami,
obravnava in sprejema poročila o delu med Kongresi,
odloča o prenehanju – razpustitvi stranke.

Kongres lahko odloča, če je navzočih več kot polovica delegatov.Volitve organov stranke so tajne. Kandidate
vsaj 14 dni pred sklicem kongresa predlagajo občinske organizacije ali pa kandidati sami sporočijo svojo
kandidaturo. Uvrstitev na kandidatno listo je mogoča tudi na Kongresu, vendar mora tako odločitev potrditi vsaj
30 delegatov. Volitve izvede tričlanska volilna komisija. Na volilno listo so lahko uvrščeni le delegati, ki dajo h
kandidaturi pisno soglasje.
13. člen
(Svet stranke)
Svet stranke šteje najmanj 11 in največ 25 članov. Število voljenih članov določi Svet pred sklicem Kongresa.
Svet sestavljajo člani po položaju in voljeni člani iz vseh Volilnih enot. Člani Sveta po položaju so predsednik,
podpredsedniki in sekretar stranke ter poslanci ali ministri (če so izvoljeni ali pripadajo stranki), ostale pa izvoli
Kongres. Če kateremu članu Sveta preneha mandat, nadomestnega predlaga IO iz istega okolja, kot je bil
prejšnji, izvoli pa ga Svet. Svet izmed svojih članov izvoli predsednika na konstitutivni seji, ki jo skliče
predsednik stranke. Svet izmed svojih članov izvoli tudi podpredsednika Sveta.
Svet ima naslednje pristojnosti:
-

z dvotretjinsko večino sprejema spremembe in dopolnila Statuta,
sprejema dopolnila in spremembe Programa stranke,
odloča o sklicu Kongresa,
sprejema Finančni načrt in Finančno poročilo stranke,
voli nadomestne in dodatne člane Sveta, IO, NO in Disciplinske komisije,
ob prenehanju funkcije predsednika, določi, kateri podpredsednik ga bo nadomestil do Kongresa,
oziroma do izrednega Kongresa, če je do konca mandata več kot leto dni.
odloča o političnem sodelovanju z drugimi strankami,
z dvotretjinsko večino odloča o koalicijskem povezovanju,
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-

odloča o povezovanju z organizacijami civilne družbe,
odloča o pritožbah izključenih članov,
potrjuje listo kandidatov za volitve v Evropski parlament,
odloča o udeležbi oziroma podpori stranke na volitvah za predsednika države,
potrjuje kandidata za volitve predsednika države,
imenuje komisije ali odbore, kot stalna ali začasna delovna telesa,
odloča o višini letne članarine.
14. člen
(Izvršni odbor)

Izvršni odbor stranke (v nad. IO) ima 9 do 11 članov. Število voljenih članov določi Svet stranke pred vsakim
(volilnem) Kongresom. Najmanj pet članov mora biti izvoljenih na Kongresu, ker so člani IO po funkciji tudi
predsednik, podpredsedniki in sekretar.
Kandidature in volitve morajo zagotavljati čim boljšo pokritost države.
IO sklicuje in vodi predsednik stranke, v njegovi odsotnosti pa eden izmed podpredsednikov.
Pristojnosti izvršnega odbora so:
-

pripravi predlog kandidatov za volitve organov stranke za Kongres,
odloča o aktivnostih s področja uresničevanja programa,
predlaga spremembe oziroma dopolnitve Statuta in ali Programa stranke,
določa datum za sklic Kongresa in poskrbi za gradivo in izvedbo Kongresa
sprejema splošne interne akte o organizaciji in delovanju stranke,
evidentira kandidate za volitve v DZ, dokler stranka na lokalni ravni ni ustanovljena v vseh Volilnih
okrajih. Tudi volitve kandidatov opravi IO tako, da glasuje tajno za vse kandidate posamezne liste v
volilnih enotah skupaj, predlog pa mora podpreti več kot polovica članov IO.
evidentira in z večino glasov potrjuje kandidate za volitve v Evropski parlament
predlaga in določi kandidata za volitve predsednika Republike,
potrjuje listo kandidatov za volitve v Državni zbor
pripravlja ustrezna gradiva in pomaga pri predvolilnih aktivnostih,
skrbi za informiranje organov stranke in članstva,
odloča o nabavah promocijskega materiala in potrebnih sredstev za delovanje stranke,
skrbi za izvajanje odločitev Kongresa in Sveta stranke,
sodeluje in pomaga pri delu občinskih organizacij,
skrbi za zakonitost delovanja, poslovanja in varovanje osebnih podatkov,
Komisiji za priznanja pripravi predloge prejemnikov priznanj itd.,
opravlja druge naloge v skladu z usmeritvami, programom in sklepi organov stranke ter veljavnimi
predpisi.

Seje IO sklicuje predsednik praviloma enkrat mesečno, lahko pa tudi po potrebi (nujne seje). Seja IO je lahko
sklicana tudi na zahtevo treh članov IO ali katerega od predsednikov pokrajinske organizacije.
15. člen
(Nadzorni odbor)
Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) ima tri člane in enega namestnika.
Naloge NO so:
-

nadzor finančnega poslovanja,
nadzor spoštovanja statutarnih določb,
nadzor nad delovanjem organov stranke in
priprava poročila o delu NO za Svet
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Predsednik NO lahko sodeluje na vseh sejah organov brez pravice glasovanja. NO enkrat letno poroča o svojem
delu IO stranke.
15a člen
(Disciplinska komisija)
Disciplinska komisija (v nadaljevanju DK) ima tri člane, ki se dogovorijo o predsedništvu.
Članstvo v DK ni združljivo z drugimi funkcijami.
Naloge Disciplinske komisije so:
-odloča o predlogih za izključitev,
-spremlja spoštovanje etičnih načel in določb Kodeksa ter Statuta,
-o svojem delu vodi zapisnike
-o izključitvah, oziroma svojem delu poroča na Kongresu.«
16. člen
(tajništvo)
Tajništvo zagotavlja pogoje za organizacijsko in administrativno delovanje stranke.
Tajništvo predstavljajo sekretar stranke in tajnik-vodja pisarne.
Sekretarja in tajnika imenuje predsednik stranke.
Tajnik stranke skrbi za administrativne zadeve, vodenje zapisnikov, Registra članstva, vodi Seznam članov
stranke po Občinah in druge sezname, naslovov, dokumentacije in arhiva. Skrbi za sprotno obdelavo elektronskih
sporočil in pošte.
17. člen
(predsednik)
Predsednika izvoli Kongres. Če njegova funkcija iz kakršnega koli razloga preneha, se skliče izredni Kongres,
razen v primeru, da je do konca mandata manj od enega leta. V takem primeru funkcijo predsednika prevzame
eden izmed podpredsednikov stranke, ki ga določi Svet. Predsedniška funkcija je omejena na dva mandata.
Naloge predsednika so:
-

imenuje in razrešuje sekretarja in tajnika oziroma vodjo pisarne.
sklicuje in vodi seje Izvršnega odbora,
predlaga sklic redne, nujne ali dopisne seje Sveta,
imenuje in sklicuje Kolegij stranke,
po sklepu Sveta sklicuje Kongres,
zastopa stranko,
samostojno izbira člane za strokovne aktivnosti,
določa krog sodelavcev za razgovore in pogajanja,
posvetovanja s člani IO ali Sveta pri nujnih odločitvah (časovna omejitev)
podpisuje akte, ki jih sprejemajo organi stranke,
izvršuje odločitve organov stranke,
vodi politiko stranke v skladu s programom in Statutom,
o svojem delu obvešča in poroča organom stranke,
obvešča javnost o delu in stališčih stranke,
vzdržuje stike z organizacijami civilne družbe,
pripravlja predloge nadomestnih članov organov stranke (izstop, črtani),
pooblašča podpredsednike ali posamezne člane IO za posamezne naloge,
predlaga ustanovitev Komisij in Odborov, glede na vsakokratne potrebe pri delu,
opravlja druge naloge in tekoče naloge v skladu s potrebami in razvojem stranke
18. člen
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(podpredsedniki)
Stranka ima tri podpredsednike, ki se volijo tajno na Kongresu. Če iz kakršnega koli razloga preneha funkcija
podpredsednika, na mesto tega, novega podpredsednika, izvoli Svet stranke izmed kandidatov tistega dela države,
od koder je bil prejšnji. Podpredsedniška funkcija je omejenana dva mandata.
Naloge podpredsednikov so:
-

po potrebi nadomeščajo predsednika,
opravljajo naloge, ki jih nalaga IO ali Svet
pomagajo razvijati stranko na svojem-regijskem področju, po potrebi pa tudi širše, v dogovoru s
predsednikom
uresničujejo Program stranke in delujejo v skladu s Statutom in sklepi organov,
opravljajo druge naloge v skladu s pooblastili predsednika.
19. člen
(sekretar)

Sekretarja imenuje predsednik stranke.
Naloge sekretarja so:
-

odgovarja za organizacijske in kadrovske zadeve,
odgovarja za finančno poslovanje stranke,
vodi podračune lokalnih organizacij,
skupaj s predsednikom pripravlja Finančni načrt,
skrbi za pravočasno oddajo Poročil za Računsko sodišče, AJPES in Državni zbor,
usklajuje delo Občinskih in Pokrajinskih odborov,
vzdržuje stike z občinskimi organizacijami in odbori,
pripravlja gradiva za sestanke organov,
skrbi za obveščanje članov organov in lokalne organizacije stranke,
pripravlja podatke za poročila o delu stranke,
vodi volilni štab stranke in skrbi za pravočasno izvedbo volilnih opravil,
pomaga pri organizaciji in ustanavljanju Občinskih organizacij,
nadzoruje administracijo in arhiv stranke,
nadzira delovanje lokalnih organizacij (odzivnost, izvedba volilnih skupščin, poročanje),
izvršuje druga pooblastila, vezana na sklepe organov,
o svojih aktivnostih obvešča predsednika.
opravlja druge naloge, ki jih naložijo predsednik ali organi stranke,
piše zapisnike na sejah IO, Sveta in po potrebi tudi na drugih sestankih pri predsedniku.
20. člen
(delovna telesa)

Med delovna telesa stranke štejemo komisije ali odbore, ki jih imenuje Svet. Ta določi tudi vsebino in način
dela delovnih teles, ki so lahko stalna ali občasna.
Sestav članov takih teles mora odražati sorazmerno zastopanost volilnih enot in ustrezno zastopanost spolov.
IV. ORGANIZIRANOST V OBČINAH IN POKRAJINAH
21. člen
(občinska organizacija)
Stranka je v svojem bistvu organizirana v občinah, kjer člani lahko uresničujejo tako interese na lokalni ravni
kakor tudi one na državni.
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Kadar je v posamezni občini premalo članov, da bi ustanovili svojo občinsko organizacijo na ravni občine, lahko
posamezni člani delujejo v drugi občinski organizaciji ali pa ustanovijo samo (začasni) Občinski odbor, če imajo
vsaj trije člani tam stalno bivališče.
Kadar ima stranka na lokalni ravni premalo članov, da bi izvolila vse organe, o delovanju in finančnem
poslovanju odloča večina vseh članov.
V večjih občinah je smotrno člane povezovati v krajevnih organizacijah, najbolje na ravni krajevne skupnosti.
Kadar na lokalni ravni organi stranke ne delujejo ali ne izvršujejo usmeritev in sklepov stranke,
lahko Svet stranke na predlog predsednika, razpusti tamkajšne organe, imenuje najmanj tri člansko novo
vodstvo in najkasneje v enem letu skliče Skupščino članstva ter razpiše nove volitve.
Če lokalnemu vodstvu poteče mandat, (generalni) sekretar in predsednik stranke skličeta lokalno članstvo, ki na
Skupščini odloči o nadaljnjem delovanju in vodenju ter uresničevanju programa in ciljev stranke.
Občinska organizacija Delavske stranke ima naslednje organe:
-

skupščina,
občinski odbor (do 15 članov),
nadzorni odbor (3 člani),
predsednik,
podpredsednik in
sekretar.

Na nivoju Krajevne organizacije pa:
-

zbor članov,
predsednik,
tajnik.

Organe občinske organizacije (razen ob ustanovitvi) voli Skupščina s tajnim glasovanjem, lahko pa tudi z javnim,
če tako odloči z dvotretinsko večino. O vseh drugih zadevah so volitve javne, če skupščina ne odloči drugače.
Občinska organizacija ima svoja Statutarna pravila delovanja, ki morajo biti v skladu s Statutom stranke.
22. člen
(medobčinska organizacija)
»Kadar je članstvo razpršeno po več manjših občinah, se lahko organizira kot Medobčinska organizacija
Delavske stranke. Tako obliko lahko uveljavita najmanj dve občini istega Volilnega okraja, s skupno vsaj 15.
člani. Začasni Medobčinski odbor pa mora imeti vsaj 5 članov, oziroma vsaj po enega iz vsake občine, če jih je
več.
Organi Medobčinske organizacije so enaki kot to velja za občinske.
Medobčinska organizacija ima svoja Statutarna pravila, ki določajo vsebino in način delovanja in so usklajena s
Statutom stranke.«
23. člen
(organizacija Volilnega okraja)
Občinske organizacije, Medobčinske organizacije ali članstvo, se lahko organizira tudi v Organizaciji Volilnega
okraja.
Organi take organizacije so enaki kot to velja za Občinsko organizacijo le, če slednjih v VO ni. Če pa so,
zadostuje:
Odbor Volilnega okraja, ki ga predstavljajo: - predsednik, podpredsednik, sekretar in po en član iz posamezne
občine.
Organizacija Volilnega okraja sprejme svoja Statutarna pravila le v primeru, da tam Občinskih organizacij ni.
24. člen
(pokrajinski odbor)
Stranka ima tudi Pokrajinske odbore na ravni volilnih enot. Teh je osem.
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Pokrajinski odbor (v nad. PO) sestavljajo vsi predsedniki občinskih organizacij, člani po funkciji pa so tudi
tamkajšnji člani IO in Sveta Delavske stranke ali poslanci DZ.
Pokrajinski odbor se ustanovi, če je stranka organizirana v večini Volilnih okrajev. Člani PO na konstitutivni seji
izvolijo predsednika, slednji pa predlaga tajnika.
Naloge Pokrajinskega odbora so:
-

aktivnost za volitve v DZ in druge volitve,
pomoč pri organiziranju ter delovanju občinskih organizacij,
usklajuje delo OO v Pokrajini,
pomaga ustanavljati Občinske organizacije, Občinske in Medobčinske Odbore,
poenoti predvolilne aktivnosti v skladu s potrebami lokalnega članstva
organizira srečanja članstva Pokrajine, proslave ali druge aktivnosti (okrogle mize, itd.).

V. DELOVANJE IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV STRANKE
25. člen
(način delovanja predstavnikov stranke)
Izvoljeni poslanci DZ ustanovijo poslansko skupino in delujejo tako, da uresničujejo program stranke. Pri
vsebini, ki ne zadeva program stranke, poslanci glasujejo v skladu z Ustavo.
Vodjo poslanske skupine imenujejo poslanci v skladu s Poslovnikom DZ.
Svetniki v občinah ustanovijo svetniško skupino, ki deluje v interesu stranke in volivcev.
Obe skupini sprejemata predloge pobude in usmeritve pri svojem delovanju tako s strani stranke kakor tudi s
strani civilne družbe in združenj ter volivcev.
Zlasti poslanci imajo pravico in dolžnost sodelovati z organizacijami stranke in civilne družbe v svoji volilni
enoti. Pri tem velja, da morajo obiskati vsak volilni okraj svoje volilne enote vsaj enkrat letno.
Poslanska skupina o svojem delu in delovanju obvešča stranko na državni ravni, svetniška skupina pa na
lokalni.
V delo stranke se enakopravno vključujejo tudi drugi funkcionarji in ministri ter o svojem delu enkrat letno
poročajo predvsem v okolju iz katerega prihajajo.
Ministri, poslanci in drugi imenovani ali voljeni funkcionarji prispevajo stranki 2 % od svojih plač ali nagrad ter
sejnin, seveda na ustreznih ravneh.
VI. JAVNOST DELA STRANKE
26. člen
(javnost dela)
Stranka deluje javno in je odprta za predloge, pobude in kritiko volivcev ter organizacij civilne družbe. O svojem
delu in delovanju obvešča članstvo in javnost prek medijev, pa tudi neposredno.
Po potrebi se posamezna vprašanja lahko na organih stranke obravnavajo tudi na zaprtih sejah, če tako odloči
organ, ki zaseda.
VII. VOLITVE
27. člen
(določanje kandidatov)
Kandidate volilnih okrajev za volitve v DZ izvolijo posamezne občinske organizacije s potrditvijo na volilni
konferenci. Volilno konferenco na lokalni ravni predstavlja Občinski odbor. Če je v volilnem okraju več
kandidatov oziroma več občinskih organizacij, se skliče skupna kandidacijska konferenca, na kateri se s tajnim
glasovanjem določi kandidata v volilnem okraju.
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Pokrajinski odbor nato sestavi listo kandidatov Volilne enote in jo pošlje v potrditev na IO stranke.
IO stranke zbere in potrdi vse liste in jih pravočasno posreduje državni volilni komisiji v skladu z zakonom.
Predstavnika liste v VE izvoli pokrajinski odbor, če tega (še) ni pa OO kandidata.
Na ravni volilne enote se ustanovi volilni štab tako, da so zastopani vsi volilni okraji.
Dokler stranka ni ustanovljena v vseh Volilnih okrajih posamezne volilne enote, evidentira kandidate, za volitve v
Državni zbor, Izvršni odbor stranke na državni ravni ob sodelovanju s članstvom in že ustanovljenimi
organizacijami na lokalni ravni.
Kandidate za občinski svet določijo na kandidacijskih konferencah OO posameznih občin.
Občinske organizacije predlagajo svoje predstavnike v volilne komisije in "opazovalce" na voliščih.
Stranka pri svojih predvolilnih aktivnostih ravna v skladu z zakonom o političnih strankah, zakonom o volitvah v
državni zbor in zakonom o lokalnih volitvah.
Postopek določanja kandidatk in kandidatov ter kandidatnih list za volitve poslancev v DZ, evropski parlament,
volitev predsednika republike, državnega sveta RS, občinske volitve kot tudi volitve županov, upoštevaje pri tem
načelo sorazmerne zastopanosti obeh spolov, podrobneje opredeljuje poseben Pravilnik, ki ga sprejme IO
stranke.
28. člen
(kandidacijska konferenca)
Kandidacijsko konferenco v volilnem okraju, kjer je samo ena občinska organizacija, predstavlja IO slednje. Če
je občin več, predstavljajo kandidacijsko konferenco vsi IO občinskih organizacij v danem okraju.
Kandidacijska konferenca je sklepčna, če je navzočih več od polovice vseh članov IO, pri čemer mora biti vsaka
občinska organizacija zastopana z vsaj enim članom IO.
Kandidacijsko konferenco za volitve na ravni države predstavlja IO stranke.
Do ustanovitve stranke v vseh Volilnih okrajih posameznih Volilnih enot, predstavlja kandidacijsko konferenco,
za volitve v Državni zbor, Izvršni odbor stranke na državni ravni."
VIII. FINANČNO POSLOVANJE
29. člen
(finančna sredstva)
Stranka posluje s sredstvi:
-

članarine,
donacij,
sredstev iz proračuna države ali občin,
daril in prispevkov članov ali njenih podpornikov,
sredstvi, ki jih namenijo državljani iz svoje dohodnine.

Finančno poslovanje se vodi v skladu z zakonom, računovodskimi standardi in pravili ter v skladu zo odločitvami
IO Delavske stranke. Gospodarjenje mora biti skrbno in v mejah razpoložljivih sredstev.
Za pravilno in zakonito materialno-finančno poslovanje stranke je odgovoren sekretar.
Podrobnosti določa pravilnik, ki ga sprejme IO.
IX. PRENEHANJE STRANKE
30. člen
(prenehanje stranke)
O prenehanju delovanja stranke odloča Kongres z večino glasov vseh njenih članov ali njihovih delegatov. Tak
predlog se obravnava tudi, če ga predlagata vsaj dva pokrajinska odbora ali dve tretjine članov IO.
S premoženjem stranke ob njenem prenehanju se ravna tako, kot določa zakon o političnih strankah in drugi
predpisi RS.
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Vsa premoženjsko pravna vprašanja v primeru izbrisa stranke iz registra ureja sekretar stranke v skladu s stališči
in predlogi IO.
31. člen
(spojitev, pripojitev, razdružitev ali prenehanje)
Stranka lahko izpelje postopek spojitve, pripojitve ali razdružitve z drugimi strankami oziroma preneha delovati,
če je, na predlog IO stranke, tako odločil Kongres stranke z večino glasov vseh članov ali navzočih delegatov.
Ustanovni kongres nove skupne stranke sestavljajo delegatke in delegati strank, ki se spajajo tako, da ustrezni
organ posamezne stranke, na podlagi enakih kriterijev, določi število delegatov za Ustanovni (združitveni)
Kongres.
X. PREHODNE DOLOČBE
32. člen
(veljavnost)
Spremembe in dopolnitve Statuta stopijo v veljavo, ko jih sprejme Kongres.
Spremembe in dopolnitve Statuta lahko sprejema tudi Svet stranke z 2/3 večino.
Te spremembe stopijo v veljavo, ko jih sprejme Svet stranke z 2/3 večino.
33. člen
(akti stranke)
Statut je mogoče dopolniti ali spremeniti, s predlogom amandmajev, v pisni obliki. Amandma je sprejet, če zanj
glasuje večina delegatov.
Statut in Program stranke morata biti objavljena na spletnih straneh.
34. člen
(obvezna razlaga)
V primerih različnega razumevanja statutarnih določb, obvezno razlago daje Statutarna komisija, dokler je ni pa
Svet stranke.
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