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STATUT STRANKE LIDE – LIBERALNI DEMOKRATI 

 

UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

(1) Ta statut ureja organizacijo in delovanje politične stranke z imenom "LIDE –  
Liberalni demokrati" (v nadaljevanju: stranka). Skrajšano ime in kratica stranke sta 
LIDE. 

 

(2) Člani stranke pri uveljavljanju programa stranke uresničujemo naslednje vrednote: 

svoboda, odgovornost, strpnost, kultura dialoga, človekovo dostojanstvo, vladavina 
prava. 

 

(3) Izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 

uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 

 

(1) Znak stranke sestavljajo kratica LIDE in napis »LIBERALNI DEMOKRATI« pod 
kratico.  

 

(2) Napis LIDE je v dveh barvah, pri čemer sta črki L in I bele barve (HEX: #FFFFFF), 
črki D in E pa  svetlo modre barve (HEX: #11C7F4), oboje na temno modri podlagi 
(HEX: #003A72). Pod kratico je napis »LIBERALNI DEMOKRATI« v temno modri 
barvi (HEX: #003A72) na beli podlagi (HEX: #FFFFFF) Kratica LIDE in napis 
»LIBERALNI DEMOKRATI« sta izpisana v tipografiji Gill Sans. 

 

 

3. člen 

 

(1) Stranka je pravna oseba s sedežem v Ljubljani in deluje v Republiki Sloveniji. 

 

4. člen 

 

(1) Stranka se lahko vključuje v mednarodne ustanove in zveze političnih strank s 
sorodnimi programskimi izhodišči in cilji. 
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ČLANSTVO 

 

5. člen 

 

(1) Član stranke lahko postane vsak, ki izpolni pristopno izjavo, s katero sprejema 

vrednote, program in določbe statuta ter drugih internih aktov stranke. 

(2) Član stranke ima pravico: 

 - sooblikovati politike stranke in sodelovati pri njihovem izvajanju, 

 - voliti in biti voljen v organe stranke, 

 - kandidirati za voljene in imenovane funkcije, 

 - biti obveščen o delu stranke. 

(3) Član stranke ima dolžnost: 

- s svojim delovanjem krepiti in udejanjati temeljne vrednote, zaradi katerih je 

bila stranka ustanovljena, 

- delovati v skladu s programom in statutom ter drugimi internimi akti stranke, 

- aktivno sodelovati v organih, v katere je bil izvoljen ali imenovan, ter 

uresničevati njihove sklepe, 

- plačevati članarino. 

(4) Svet stranke sprejme pravilnik, ki določa: 

- način izvajanja pravic in dolžnosti članov stranke, 

- dodatne pogoje za članstvo v stranki, 

- postopek vključitve v stranko, 

- prenehanje članstva, 

- razloge in postopek za izključitev iz stranke. 

 

6. člen 

 

(1) Članstvo v stranki preneha z izstopom, izključitvijo ali s smrtjo. 

 

ORGANIZACIJA STRANKE 

 

7. člen 

 

(1) Stranka je organizirana na državni in lokalni ravni. 

 

(2) Svet stranke lahko odloči, da ima stranka druge organizacijske in funkcionalne oblike 

delovanja. 

 

 

 

ORGANI STRANKE 
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8. člen 

 

(1) Organi stranke so: 

(1) kongres, 

(2) svet stranke, 

(3) izvršni odbor, 

(4) predsedstvo, 

(5) generalni sekretar, 

(6) statutarna komisija in 

(7) nadzorni odbor. 

 

9. člen 

 

(1) Mandat vseh organov stranke traja štiri leta. Če ob prenehanju mandata niso 
izvoljeni novi organi, se mandat podaljša za prehodno obdobje do izvolitve novih 
organov. 
 
(2) Po vsakokratnih volitvah v Državni zbor predsedstvo ponudi v preverjanje svoj 
mandat. 
 

(3) Kolegijski organi stranke odločajo na rednih, izrednih in dopisnih sejah. Seja kolegijskega 

organa se lahko izvede tudi z uporabo avdio-video konferenčnega sistema ali kombinirano. 

 

(4) Kolegijski organi stranke veljavno odločajo, če je na seji navzoča več kot polovica 
članov organa. Odločajo z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen v 

primerih, ko je z zakonom ali s tem statutom določeno drugače.  
 

(5) Na korespondenčnih sejah je odločitev sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov  organa. 

 

(6) Člani kolegijskih organov stranke so se dolžni udeleževati sej organov, katerih člani 
so. Če se član kolegijskega organa iz neopravičenih razlogov ne udeleži seje organa 

več kot trikrat v tekočem letu, mandat tega člana kolegijskega organa preneha. 

 

(7) Kolegijski organ stranke lahko sprejme poslovnik, s katerim določi natančnejša 
pravila za svoje delovanje. 

 

 

KONGRES 

 

10. člen 
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(1) Kongres je najvišji organ stranke. 

 

(2) Kongres ima naslednje pristojnosti: 

(1) sprejema statut; 

(2) sprejema program stranke;  

(3) voli in razrešuje predsedstvo in šestnajst članov sveta stranke na predlog 
predsedstva, pri čemer mora predsedstvo upoštevati geografsko in spolno 
zastopanost;  

(4) odloča o prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke. 

 

(3) Kongres se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na vsaki dve leti. 

 

11. člen 

 

(1) Kongres sestavljajo: 

(1) člani sveta stranke, 

(2) člani statutarne komisije, 

(3) člani nadzornega odbora, 

(4) predsedniki lokalnih in regionalnih odborov. 

 

(2) Število in način določitve dodatnih predstavnikov lokalnih in regionalnih odborov 
ter organizacij iz 7. člena statuta na kongresu lahko na predlog izvršnega odbora določi 
s posebnim sklepom svet stranke. 
 
 

12. člen 

 

(1) Kongres skliče predsedstvo. Kongres lahko s pisno izjavo in predlaganim dnevnim redom 

zahteva tudi najmanj tretjina članov kongresa, ki morajo navesti razloge za zahtevo sklica. V tem 

primeru mora predsedstvo kongres sklicati najkasneje v 30 dneh od prejema pisne izjave. Če 

predsedstvo ne skliče kongresa, ga mora sklicati svet stranke. Če ga v nadaljnjih 30-ih dneh ne 

skliče svet stranke, ga lahko skličejo predlagatelji sami, tako da s pisnim pooblastilom določijo 

svoje zastopnike za pripravo in sklic kongresa. Zastopnike za pripravo in sklic kongresa lahko člani 

določijo že v pisni izjavi, s katero zahtevajo sklic kongresa. 

(2) Sklic kongresa z gradivi je treba udeležencem poslati s predlogom dnevnega reda 
vsaj deset dni pred kongresom. 

 

SVET STRANKE 

 

13. člen 

 

(1) Svet stranke:  
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(1) spremlja izpolnjevanje programa in kongresnih usmeritev stranke ter daje 
politične smernice za delo stranke in njenih organov med kongresoma;  

(2) sprejema programske dokumente; 

(3) sprejema usmeritve stranke za volitve na državni ravni in ravni Evropske unije; 

(4) odloča o koalicijskih in drugih povezovanjih stranke;  

(5) obravnava delo izvršnega odbora stranke, predsedstva in generalnega 
sekretarja;  

(6) odloča o drugih vprašanjih izvajanja politike in programa stranke med dvema 
kongresoma;  

(7) na predlog predsedstva imenuje in razrešuje generalnega sekretarja ter člane statutarne 

komisije in nadzornega odbora;  
 

(8) na predlog izvršnega odbora v skladu z veljavno zakonodajo določa 
kandidatke in kandidate na volitvah v Državni zbor, v Evropski parlament in 
za predsednico oziroma predsednika Republike Slovenije;  

(9) če ni možno pravočasno sklicati kongresa, lahko svet stranke z večino glasov 
vseh članov sprejema spremembe statuta, ki so nujno potrebne za delovanje 
stranke – spremembo statuta potrdi kongres na prvem naslednjem zasedanju; 

(10) sprejema finančni načrt in finančno poročilo stranke;  

(11) opravlja druge naloge, določene s tem statutom in sklepi kongresa. 

 

14. člen 

 

(1) Svet stranke sestavljajo: 

(1) člani izvršnega odbora,  

(2) šestnajst članov, ki jih voli in razrešuje kongres na predlog predsedstva,  

(3) poslanci v Državnem zboru in Evropskem parlamentu, ki so člani stranke, 

(4) ministri Vlade Republike Slovenije, ki so člani stranke, 

(5) vodje organizacijskih in funkcionalnih oblik delovanja iz 7. člena statuta, 

(6) predsedniki regionalnih odborov. 

 

15. člen 

 

(1) Člani sveta stranke izmed sebe izvolijo predsednika sveta stranke. 
 
(2) Predsednik sveta stranke sklicuje in vodi seje sveta stranke. V primeru njegove 
odsotnosti vodi sejo sveta najstarejši član sveta stranke. 
 
(3) Na sejo sveta lahko predsednik sveta stranke povabi tudi druge udeležence, ki lahko 
prispevajo h kakovosti obravnave posameznega vprašanja. 
 

16. člen 
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(1) Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na tri mesece. 

 

(2) Sejo sveta lahko z navedbo razlogov za zahtevo sklica in s predlaganim dnevnim redom 

zahteva tudi najmanj tretjina članov sveta stranke. V tem primeru mora predsednik sveta 

stranke sejo sveta stranke sklicati najkasneje v 30-ih dneh od prejema zahteve. 

 

IZVRŠNI ODBOR 

 

17. člen 

 

(1) Izvršni odbor: 

(1) skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa ter sveta stranke;  

(2) organizira in izvaja aktivnosti stranke ter odloča o kadrovskih, strukturnih, 
organizacijskih in ostalih zadevah stranke ter v zvezi s tem sprejema ustrezne 
akte;  

(3) vodi postopke volitev v vse organe na državni in lokalni ravni organiziranosti 
in za volitve v Evropski parlament;  

 

(4) imenuje in razrešuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir 
njihovega delovanja, njihovo sestavo in mandat;  

 

(5) sprejme poseben pravilnik o postopkih določanja kandidatk in kandidatov ter kandidatnih 

list ter način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri kandidiranju kandidatk in 

kandidatov za volitve v Državni zbor, v Evropski parlament in za predsednika Republike 

Slovenije ter za volitve v organe lokalnih skupnosti v skladu z veljavno zakonodajo;  

(9) sprejema pravilnike in druge akte stranke, s katerimi podrobneje uredi 
organizacijo, delovanje in postopke znotraj stranke, razen če statut določa 
drugače;  

(10) odloča o izključitvi iz stranke; 

 

(11) opravlja druge naloge, določene s tem statutom. 

 

18. člen 

 

(1) Izvršni odbor sestavljajo: 

(1) predsedstvo, 

(2) generalni sekretar, 

(3) predsednik sveta stranke, 

(4) vodja poslanske skupine, 

(5) največ 7 članov, ki jih voli in razrešuje svet stranke na predlog predsedstva, pri čemer je 

treba zagotoviti, da sta zastopana oba spola. 
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(2) Funkcije članov predsedstva, generalnega sekretarja in članov izvršnega odbora, ki 
jih voli in razrešuje svet stranke na predlog predsedstva, so nezdružljive. 

 

19. člen 

 

(1) Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat mesečno. 

(2) Izvršnemu odboru predseduje prvi predsednik stranke, kot je opredeljen v 20. členu tega 

statuta. Ta seje sklicuje in vodi. 

(3) Sejo izvršnega odbora lahko z navedbo razlogov za zahtevo sklica in s predlaganim 
dnevnim redom zahteva tudi najmanj tretjina članov izvršnega odbora. V tem primeru 

mora prvi predsednik stranke sejo izvršnega odbora sklicati najkasneje v 30-ih dneh od 
prejema pisne izjave. 

 

              PREDSEDSTVO STRANKE 

 

20. člen 

 

(1) Stranka ima predsedstvo, ki ga sestavljajo največ trije člani, ki jih voli in razrešuje 

kongres. 

(2) Med člani predsedstva morata biti zastopana oba spola. 

(3) Člani predsedstva izmed sebe izvolijo člana, ki v dogovoru z ostalima članoma 

opravlja naslednje naloge (prvi predsednik): 

- vodi in predstavlja stranko v javnosti; 

- skrbi za uresničevanje sklepov in stališč kongresa, sveta stranke in izvršnega odbora; 

- o delu predsedstva poroča kongresu, svetu stranke in izvršnemu odboru; 

- opravlja druge naloge, določene s tem statutom. 

 

 

GENERALNI SEKRETAR 

 

21. člen 

 

(1) Generalni sekretar: 

(1) zastopa stranko v pravnem prometu; 

(2) je odgovoren za njeno finančno in materialno poslovanje; 

(3) pripravlja finančni načrt in finančno poročilo;  

(4) zagotavlja administrativno, organizacijsko in strokovno podporo organom 
stranke na državni ravni organiziranosti;  

(5) vodi postopke in ureja premoženjskopravna razmerja stranke ter pravno 

nasledstvo ob morebitnem izbrisu stranke iz registra oziroma ob morebitnem 
prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke;  
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(6) opravlja druge zadolžitve po navodilih predsedstva in izvršnega odbora;  

(7) opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi akti stranke. 

 

 

 

NADZORNI ODBOR 

 

22. člen 

 

(1) Nadzorni odbor: 

(1) nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke; 

(2) ocenjuje skladnost ravnanj in odločitev organov s statutom in drugimi splošnimi akti;  

(3) odloča o pritožbah zoper sklep o zavrnitvi vpisa v seznam članov in izključitvi 
iz članstva;  

(4) opravlja druge naloge, določene s tem statutom. 

 

(2) Nadzorni odbor ima 3 člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. V nadzornem 
odboru morata biti zastopana oba spola. 
(3) Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugem organu stranke 
na državni ravni, razen s članstvom v kongresu. 
(4) Nadzorni odbor odloča na svojo pobudo, na pobudo članov stranke in na pobudo 
drugih organov stranke. 

 

23. člen 

 

(1) Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora. 

 

(2) Sejo nadzornega odbora lahko s pisno izjavo in predlaganim dnevnim redom 

zahtevata tudi člana nadzornega odbora. V tem primeru mora predsednik nadzornega 

odbora sejo nadzornega odbora sklicati najkasneje v 30-ih dneh od prejema pisne 
izjave. 
(3) Zoper odločitve nadzornega odbora je mogoča pritožba na svet stranke. Odločitev 
sveta stranke je dokončna. Rok za pritožbo zoper sklep nadzornega odbora je 30 dni 
od sprejetja sklepa. 

 

STATUTARNA KOMISIJA 

 

24. člen 
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(1) Statutarna komisija: 

(1) daje obvezne razlage tega statuta in drugih splošnih aktov; 

(2) ocenjuje skladnost aktov stranke s tem statutom; 

(3) opravlja druge naloge, določene s tem statutom. 

 

(2) Statutarna komisija ima 3 člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika komisije. V 
komisiji morata biti zastopana oba spola. 
 
(3) Zoper odločitve statutarne komisije je mogoča pritožba na svet stranke. Odločitev 
sveta stranke je dokončna. Rok za pritožbo zoper sklepe statutarne komisije je 30 dni 

od sprejetja sklepa. 

 

LOKALNA ORGANIZIRANOST 

 

25. člen 

 

(1) Organizacijske enote stranke na lokalni ravni so lokalni in regionalni odbori, ki predstavljajo 

lokalno mrežo stranke. 

 

(2) Ustanavljanje, organiziranost in delovanje lokalnih in regionalnih odborov stranke se določi 

s pravilnikom, ki ga sprejme svet stranke. 

 

26. člen 

 

(1) Lokalni in regionalni odbori lahko sprejmejo pravila, s katerimi dodatno določijo 
svojo organiziranost, delovanje in pristojnosti organov odbora. 

 

(2) Pravila iz prvega odstavka tega člena morajo biti v skladu s tem statutom in drugimi 
akti, ki jih sprejemajo organi stranke na državni ravni organiziranosti. 
 

27. člen 

 

(1) Postopek določanja kandidatov ter kandidatnih list za lokalne volitve ter način 
zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri kandidiranju je opredeljen s posebnim 
pravilnikom, ki ga sprejme svet stranke. 

 

JAVNOST DELOVANJA 

 

28. člen 
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(1) Stranka zagotavlja javnost delovanja z obveščanjem javnosti preko svoje uradne 
spletne strani, z izjavami za javnost in na druge ustrezne načine. 
 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

29. člen 

 

(1) Volitve in imenovanja se praviloma opravijo z javnim glasovanjem. 

(2) Volitve in imenovanja se lahko opravijo tudi na dopisni seji ali s pomočjo avdio-video 

konferenčnega sistema ali kombinirano. 

(3) Za izvedbo tajnih volitev organ, ki ima nalogo izvesti volitve, imenuje volilno 
komisijo, ki jo sestavljajo predsednik volilne komisije ter najmanj dva člana volilne 
komisije, izmed katerih nihče ne sme kandidirati na volitvah. 

 

30. člen 

 

(1) Glasuje se lahko le o kandidatih, ki podajo soglasje h kandidaturi. 

 

(2) Kandidati so na glasovnicah razvrščeni po abecedi prvega priimka, prva črka pa se 
določi z žrebom, ki ga izvede volilna komisija. 

 

(3) Če iz glasovnice ni razvidna volja volivke, je glasovnica neveljavna 
 

31. člen 

 

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

 

(2) Kadar je na kandidatni listi več kandidatov, kot se jih voli, se glasuje tako, da se 
na glasovnici obkroži številko pred imenom in priimkom kandidata. Glasuje se lahko 
za največ toliko kandidatov, kot se jih voli. 

 

32. člen 

 

(1) Izvoljen je kandidat, ki prejme večino opredeljenih glasov, če ni v tem statutu 
drugače določeno. 

 

(2) Če noben kandidat ne prejme večine glasov, se glasovanje ponovi med 
kandidatoma z največ prejetimi glasovi. 
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(3) Če je več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več 
kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izvedejo ponovne volitve, 

pri čemer se izbira med kandidati s takim številom glasov. 

 

(4) Volitve se izvajajo tolikokrat, kolikor je potrebno, da se izvoli potrebno število 
izvoljenih kandidatov. 

 

33. člen 

 

(1) Kadar je na kandidatni listi za kolegijske organe več kandidatov, kot se jih voli, so 
izvoljeni tisti kandidati, ki dobijo največ glasov. 

 

(2) Kadar je na kandidatni listi za kolegijske organe toliko kandidatov, kolikor se jih 

voli, so kandidati izvoljeni, če prejmejo večino opredeljenih glasov. 

(3) Če je na volitvah za kolegijske organe dvoje ali več kandidatov za zadnje mesto, ki se še voli, 

dobilo enako število glasov, se med njimi izvedejo ponovne volitve in se izvedejo tolikokrat, 

kolikor je potrebno, da se z večino izvoli zadnji kandidat. 

 

 

PRENEHANJE FUNKCIJ 

 

34. člen 

 

(1) Funkcija članu v individualnem ali kolegijskem organu preneha s pretekom 
mandata, z odstopom s funkcije, izključitvijo ali izstopom iz članstva, zaradi 
neupravičene neudeležbe na sejah v skladu s tem statutom ali s smrtjo. 

 

(2) Odstop člana kolegijskega organa mora član pisno posredovati kolegijskemu 
organu, katerega član je, ter obvestiti izvršni odbor. 

 

(3) Kadar odstopa član individualnega organa, mora o svojem odstopu pisno obvestiti 
izvršni odbor in svet stranke. 
 

35. člen 

 

(1) Organi stranke lahko posamezne člane kolegijskih ali individualnih organov 
razrešijo pred iztekom mandata. Za razrešitev se smiselno uporabljajo določbe, ki 
določajo izvolitev. 

 

(2) Pobudo za razrešitev članov predsedstva in voljenih članov sveta stranke lahko 
poda svet stranke. 
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(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 stranke. 

 

FINANCIRANJE IN POSLOVANJE 

 

36. člen 

 

(1) Stranka pridobiva sredstva za svoje delovanje s članarino, prispevki fizičnih oseb 
in iz drugih z zakonom določenih virov. 

 

(2) Finančno in materialno poslovanje stranke lahko podrobneje ureja pravilnik, ki ga na 

predlog generalnega sekretarja sprejme svet stranke. 

 

PRENEHANJE, SPOJITEV, PRIPOJITEV ALI RAZDRUŽITEV STRANKE 

 

37. člen 

 

(1) Predlog za prenehanje, spojitev, pripojitev ali razdružitev stranke svet stranke 
posreduje izvršnemu odboru. 

 

(2) Če izvršni odbor pobudo sprejme, mora predsedstvo v roku enega meseca od 
sprejetega sklepa izvršnega odbora sklicati kongres, ki odloča o prenehanju, spojitvi, 

pripojitvi ali razdružitvi stranke. 

 

(3) Odločitve o premoženjskopravnih razmerjih v primerih iz prejšnjega odstavka in v 
primeru izbrisa stranke iz registra skladno z veljavnimi predpisi sprejema svet stranke, 
izvrši pa jih generalni sekretar. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

38. člen 

 

(1) Stranka je ustanovljena, ko je na ustanovnem zboru izvoljen najmanj en član 
predsedstva kot zastopnik stranke in najmanj polovica članov sveta stranke. 

 

 

39. člen 

 

Člani ustanovnega zbora so vsi, ki so podali ustanovno izjavo. 
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40. člen 
 

Statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme kongres. 
 
 

Igor Zorčič 
zastopnik stranke in član 

predsedstva 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 12. januar 2022 
 

 

 


