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V novo leto z novimi izzivi
Igor Gabrovec

Ustavni referendum, s katerim je italijanski premier Renzi več mesecev
vihtel kot z bojno sekiro, se je vihravemu florentinskemu politiku v hipu spremenil v bumerang, ki ga je silovito zadel v čelo. Javnomnenjske raziskave so
že nekaj tednov pred glasovanjem napovedovale tvegan izid in s tem veliko
možnost, da bi prevladal odklon reformnemu predlogu. Končni rezultati pa so
bili za vso vladajočo garnituro neusmiljeni. V vsej državi, od severa do
juga, so krepko prevladali nasprotniki re-

”DA je prevladal v pičlih
petih manjših občinah,,

ferenduma. Referendumsko vprašanje je
naletelo na večinsko pritrdilen odgovor
le v treh deželah: v Renzijevi Toskani,
v trdnjavi Demokratske stranke Emiliji-Romagni in v Tridentinskem Gornjem
Poadižju, kjer je sicer Da prevladal v pokrajini Bocen, že Trentinci pa so ga zavrnili. Razmerje med nasprotniki in
podporniki se je na državni ravni ustalilo na srednji odstotni vrednosti približno 60:40. Med Italijani v tujini je
krepko prevladala podpora reformi,
najnižji konsenz pa je slednja doživela
na dveh otokih Siciliji in Sardiniji.
Naša dežela ni bila izjema: DA je prevladal v pičlih petih manjših občinah: štiri na Videmskem in ena v pordenonski
pokrajini. Ostalih 211 (!) občin je večinsko glasovalo proti reformi, tako vse
občine na Goriškem in na Tržaškem.
Tudi v FJk je šest državljanov na deset
glasovalo proti reformi. Referenduma se
je v FJk udeležilo preko sedemdeset odstotkov volilnih upravičencev in podobne številke so obveljale po vsem apeninskem polotoku.
Slovenci smo imeli številne razloge,
da tako zasnovano reformo odklonimo.
Med temi je dejstvo, da so nas nova pravila dejansko izključevala iz rimskega

parlamenta, slednji pa bi postajal vse bolj
Renzija je po vsej verjetnosti izdala sebej pomembne občinske volitve v
podvržen prevladi oligarhične vlada- prevelika ambicija. In naglica, da bi z ne- Gorici in v Nabrežini. Morebitne
joče skupine.
kaj zamahi revolucioniral sistem, ki je predčasne politične volitve bi se lahko
Prvi pomemben podatek je zato vo- kajpak okostenel. Pomanjkanje argu- zrcalile tudi na obstanek deželne vlade
lilna udeležba. Velika. Ogromna. Že od mentov je prevečkrat nadomeščal z aro- in ni izključevati možnosti, da se znajdeželnih volitev sem je volilna udeležba ganco, z vsiljevandemo pred velinihala okrog petdesetih odstotkov, kar je jem in izsiljevankim »election
Renzija je po vsej verjet- day«, se pravi vobilo po svoje pošastno, saj je pomenilo, jem. S tem je zaoda se je vsak drugi državljan odločal, da stroval odnose s ponosti izdala prevelika am- lilnim dnevom.
ni izbiral javnih upraviteljev in političnih litično opozicijo in
Prvo vprašanje: s
predstavnikov. Osebno sem ta podatek istočasno razkrajal bicija
kakšnim volilnim
razbiral kot mrk demokracije in kot vzdušje znotraj lazakonom? Saj je
skrajno obliko protesta s strani državlja- stne stranke. Tako
zloglasni Italicum
nov in državljank, ki so naveličani vseh je bilo s sprejemanjem volilnega zako- še vedno na muhi ustavnega sodišča. Prein vsega, razočarani do amena, nezau- na in isto s sprejemanjem zakona o re- pričan sem, da bi si morali vsi skupaj pripljivi in resignirani.
formi ustave. Pičle, komaj zadostne zadevati, da se v nov volilni zakon tako
Referendum je ta moreči trend po- večine v parlamentu. Medtem ko je na- za poslansko zbornico kot za senat vnestavil na glavo. Hvala Bogu. Vprašanje sprotovanje zunaj palače raslo in se po- sejo pravila, ki naj v duhu določil zaščitspreminjanja Ustave kot temeljne listi- vezovalo. Renzi je kot predsednik vla- nega zakona in mednarodnih dogovorov
ne in povzetek pravil igre pod skupno de rahljal konsenz v lastni stranki, katere omogočijo Slovencem v Italiji, da sudržavno streho je očitno predramil vesti. je politični tajnik, in istočasno povezo- vereno izvolijo svoje zastopstvo v Rimu!
Ne vem, koliko pozorno so si ljudje pre- val vse, kar leze in gre na široki fronti njeNa deželni ravni ni boljše. Leva srebrali predlagane spremembe, koliko so govih nasprotnikov. Usoden je bil njegov dina ne doživlja najlepših trenutkov …
preučili razloge zazačetni korak, ko Naj spomnim na poraz v Trstu, Pordegovornikov in naje ustavni referen- nonu in v nekdaj trdni rdeči trdnjavi Tržič
NE
na
volilnici
je
torej
sprotnikov, koliko
dum povezal na – manjših občin ne bom našteval. Naso pretehtali pozilastno usodo. Na- zadnje referendum. Tudi reforma krapredstavljal nek Sedaj pa paka, ki se je je jevnih uprav, ki je privedla do ukinitve
tivne in negativne
plati vsakega po- dovolj!
sam zavedal, ko Pokrajin (v Italiji so ostale…) in za englavja. Po vsej verje bilo že prepoz- krat še zmedeno uvedla Medobčinske tejetnosti pa je na
no. Analiza volil- ritorialne zveze, ni ravno najboljša posplošno prevladalo že več kot latentno na- nih izidov kaže, da so najmlajšemu potnica, saj je na teritoriju veliko nezasprotovanje premierju Matteu Renziju in predsedniku vlade prvi masovno obrni- dovoljstva. Naša stranka je s svojimi prenjegovi stranki, saj le v tej luči lahko be- li hrbet ravno mladi. Proti reformi so se dlogi in zahtevami žal večkrat ostala
remo referendumski izid v povezavi s po- ženske opredelile v večji meri kot moški. osamljena. Razvoj dogodkov potrjuje, da
razi DS na skorajda vseh volilnih preiz- Proti reformi tudi brezposelni in trgov- smo bili večkrat na pravi poti, s čimer pa
kušnjah zadnjega obdobja. NE na volil- ci.
si danes kaj malo pomagamo.
nici je torej predstavljal nek »Sedaj pa doKaj bo sedaj? Ministrski predsednik
Novo leto bo v znamenju številnih izvolj!«. Pred nekaj leti, ne dolgo od Renzi je bil svojčas napovedal, da se bo zivov. Začetka decembra smo na izredtega, je mladi Renzi vžgal strasti, ljudem v primeru poraza odločil za odstop od nem kongresu Slovenske skupnosti na
je ponujal sanje o novostih in jih prepričal, da je sposoben utrditi italijansko
Naša stranka je s svojimi predlogi in zahtevami žal
barko in jo voditi v mirnejša morja. Rezultat na evropskih volitvah je bil zato
večkrat ostala osamljena
široko razprta kreditna linija, neke vrste
bela menica. Veliko pričakovanje in
zaupanje so velika priložnost, pa tudi ve- vlade in celo, da bo zapustil aktivno po- Opčinah posodobili naš statut zlasti z naliko tveganje. Velika pričakovanja se kaj litiko. Znova drzna in najbrž tudi menom, da moderniziramo naš pristop
kmalu prelevilo v prav tako veliko ra- nevzdržljiva obljuba.
in vsebine političnega nastopanja. Stranzočaranje. Kreditna linija je začela usiNe glede na razplet vladne krize se ka SSk računa na prizadevne izvoljene
hati, na svoj račun pa so prišle pasivne bomo prihodnjo pomlad doma soočali z upravitelje, na zavidljivo število volivpolitične obresti.
upravnimi volitvami. Za nas so še po- cev in na načela in vrednote, ki so še kako
aktualne.
Zakaj ne: skupaj zmoremo!
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Slovenska skupnost, zbirna
stranka Slovencev v Italiji,
vošˇcči rojakinjam in rojakom
blagoslovljene božiˇcčne praznike
in sreˇcče ter zadošˇcčenja polno
novo leto 20 1 7 .

SLOVENSKA SKUPNOST
ZBIRNA STRANKA SLOVENCEV V ITALIJI

TRADICIONALNI
NOVOLETNI SPREJEM SSK
BO V PETEK
20. JANUARJA 2017
ZVEČER V GRAND HOTELU
ENTOURAGE V GORICI
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Z novim statutom se začenja kampanja včlanjevanja v SSk

DECEMBER 2016

Marko Jarc

V petek 2. decembra 2016 je stranka
Slovenske skupnosti na izrednem kongresu v
Marijanišču na Opčinah sprejela novi statut.
Zaključil se je tako postopek, ki je trajal, z
večjimi ali manjšimi premori, dobro leto.
Potreba po prenovljenem statutu izhaja iz
zakonskih sprememb, ki so sad politične klime na državni ravni. Primarni cilj reform, ki
so si sledile od leta 2012, je bila ukinitev javnega financiranja strank, ki ni več predvideno. Nova ureditev je po oceni podpisanega
sporna, ker je in bo ošibila strankarski sistem.
Aktivno udejstvovanje v politiki zahteva veliko strokovnosti glede na kompleksnost so-

dobnih družbenih in gospodarskih izzivov. In
prav tukaj igrajo pomembno vlogo stranke. Če
pa so stranke in posledično politika šibke, se
tehtnica prevesi na stran birokracije in populizma. Pomanjkaje sredstev bo in je že okrnilo delovanje strank, še posebej v periferiji, kar
prinaša tudi do centralizacije sistema odločanja. Žal pa trenutno in glede na pretekle izkušnje
v Italiji drugačna rešitev verjetno ni bila mogoča.
Tudi Slovenska skupnost je bila deležna
javnega financiranja, sicer v relativno skromnih zneskih, ki pa so zagotavljali minimalno
dotacijo za nemoteno delovanje.
Nova zakonodaja je naprtila strankam statutarne in računovodske obveznosti. Glede na
novo začrtani sistem je potrebno stranko
upravljati kot gospodarsko družbo z velikim

I. POGLAVJE:
TEMELJNA NAČELA, CILJI IN POLITIČNE SMERNICE

Čl. 1 – Naziv in simbol
1. Slovenska skupnost je zbirna stranka Slovencev, ki živijo v Italiji, in temelji na načelih narodne samobitnosti,
politične samostojnosti, pluralizma, demokracije in socialne pravičnosti.
2. Stranka SLOVENSKA SKUPNOST, s kratico SSk, je bila ustanovljena na deželnem ustanovnem kongresu v Devinu, 24. maja 1975. Stranka SSk je bila predhodno ustanovljena na pokrajinski ravni dne
13. junija 1965 v Trstu in dne 15. februarja 1975 v Gorici.
3. SSk ima za simbol lipovo vejico s tremi listi modre barve, postavljeno v krog z belo podlago in z rdečim
robom. Na zgornji strani kroga je napis v rdeči barvi “SLOVENSKA”, na spodnji strani kroga pa napis v rdeči barvi “SKUPNOST”. Simbol je v grafični obliki priložen temu Statutu v prilogi št. “1”.
4. Vsi simboli, ki jih je v preteklosti uporabljala SSk, ali gibanja, ki so se ali se bodo vanjo vključila, čeprav
jih več ne uporabljajo, ali so bili spremenjeni ali zamenjani, predstavljajo sestavni del strankine dediščine
in jih je kot take treba tudi upoštevati.
5. Simbol in naziv stranke SSk je mogoče spremeniti na podlagi sklepa, ki ga sprejme dvotretjinska večina
deželnega sveta in nato potrdi deželni kongres z navadno večino.
Čl. 2 – Sedež
1. Sedež SSk je v Trstu.

Čl. 3 – Vrednote SSk
1. Ob upoštevanju tega, kar predvideva prvi odstavek Čl. 1, je glavni namen SSk zaveza za zaščito in celovit razvoj slovenske identitete oziroma slovenske narodne skupnosti v Italiji.
2. Z izrazom slovenska identiteta so mišljene vrednote in pridobitve, ki so jih Slovenci kot narod dosegli
v svoji zgodovini na civilizacijskem, kulturnem, političnem, gospodarskem in socialnem področju.
3. Slovenska identiteta je etična vrednota in naloga SSk je, da to vrednoto ceni, spoštuje in uveljavlja.
4. Zato se mora SSk zavezati za polno izvajanje 6. člena Ustave Republike Italije, 3. člena Posebnega statuta Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, 8. člena Osimskih sporazumov, Zakona št. 38 z dne
23. februarja 2001 ter Deželnega zakona FJK št. 26 z dne 16. novembra 2007.

Čl. 4 – Cilji SSk
1. SSk se mora dosledno zavzemati za konkretno izvajanje pravice do enakopravnosti slovenskega jezika v javnosti ter v državnih in krajevnih javnih ustanovah; za ustrezno prisotnost slovenskih predstavnikov v javnih ustanovah; za izpopolnitev in avtonomno upravljanje kulturnih in izobraževalnih
struktur, kot so šole vseh vrst in stopenj na celotnem ozemlju, kjer je prisotna slovenska skupnost; za
zaščito narodnostne sestave krajev pred raznarodovanjem, asimilacijo in razlaščanjem imovine; za gospodarski in socialni razvoj vseh družbenih slojev.
2. Slovenska narodna skupnost je sestavni del slovenskega naroda, zato so življenjskega pomena dobri
in stalni odnosi z Republiko Slovenijo, ki ima pravico in dolžnost, da zaščiti obstoj in razvoj svojih
manjšin izven meja RS.
3. SSk podpira enakopravno sožitje ter medsebojno bogatenje narodnih in jezikovnih skupnosti. Zato poleg prizadevanj v prid potreb slovenske skupnosti aktivno prispeva k reševanju splošnih družbenih
problemov.
4. SSk poudarja pomen stikov in solidarnosti z drugimi narodnimi in jezikovnimi manjšinami v Italiji in
v tujini.
5. Samostojna politična udeležba Slovencev v Italiji je najbolj učinkovito sredstvo za dokazovanje lastne identitete in za uveljavljanje lastne politične subjektivnosti. Le samostojno politično in demokratično
izvoljeno predstavništvo je lahko neposreden izraz volje Slovencev v Italiji, ki omogoča svobodno in
dosledno obrambo njihovih pravic in koristi na vseh področjih.
6. Zato ima SSk za cilj samostojno politično zastopstvo Slovencev v vseh izvoljenih organih na krajevni, nacionalni in evropski ravni.
7. SSk se zgleduje po tradiciji političnih skupin, ki so delovale pred njo po drugi svetovni vojni na Goriškem in na Tržaškem ter po tradiciji politične samostojnosti od druge polovice 19. stoletja dalje, kateri se Slovenci v teh krajih niso odrekli niti v času fašizma.
8. Razna uporniška gibanja in gibanja za narodno osvoboditev izpod fašizma prej in nacizma pozneje predstavljajo naravno politično pot slovenskega ljudstva na Primorskem.
9. Na tej poti igra SSk nenadomestljivo vlogo pri političnem organiziranju Slovencev v Italiji, ki je namenjeno vsem pripadnikom slovenske narodne manjšine, ne glede na njihove politične ali ideološke
usmeritve ali na njihovo socialno pripadnost, ker je njena glavna naloga zagotavljanje ohranjanja in
razvoja slovenske narodne skupnosti.
10. SSk zavrača vse totalitarne ideologije, ki so v 20. stoletju povzročile neizmerno trpljenje evropskim
narodom.

Čl. 5 – Politične smernice
1. SSk v svojem demokratičnem ustroju sledi načelu enotnosti v notranji različnosti. SSk je odprta za vsakogar, ki mu je narodna identiteta v manjšinski stvarnosti bistvena in neodtujljiva vrednota.
2. SSk se zaveda, da je gospodarska in socialna ureditev družbe pomemben dejavnik za materialno in duhovno rast posameznika in celotne slovenske skupnosti, zato mora biti pri tem aktivno udeležena.
3. SSk mora zasledovati gospodarski in družbeni razvoj na državni in krajevni ravni in pri tem skrbeti,
da ne bodo oškodovani dosežki in pravice Slovencev v Italiji, da bodo upoštevane njihove materialne
in duhovne potrebe, ki so nujno potrebne za rast v sodobnem času.
4 Člani SSk se zavezujejo, da bodo dosledno podpirali program in stališča stranke na vseh ravneh ter bili
aktivni v stranki sami. S svojimi dejanji in izjavami si prizadevajo pridobiti nove člane in simpatizerje stranke. Skrbeti morajo za njen ugled ter biti lojalni do drugih članov stranke.
II. POGLAVJE
ČLANSTVO V STRANKI

Čl. 6 – Članstvo v stranki
1. Članstvo v stranki je odprto vsem državljanom, pripadnikom slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki
so dopolnili 16 (šestnajst) let, ki jih odlikuje ustrezno moralno in družbeno vedenje ter sprejmejo ta
Statut.

poudarkom na transparentnost. Skladno z zakonskimi določili stranka že objavlja na spletu letna poročila, ki so predmet predhodne revizije in naknadnega skrbnega pregleda s strani parlamentarne komisije za statute in letna
poročila strank.
Iz zgoraj navedenih razlogov je stranka
morala poseči po statutu in ga prilagoditi zakonu. Ker pa se je ponudila priložnost, je bil
statut tudi racionaliziran.
Temeljna načela stranke niso bila deležna
sprememb, razen redkih lepotilnih posegov.
Članstvo v stranki pa je na novo urejeno:
plačilo članarine postane obvezni pogoj za
uživanje aktivne in pasivne volilne pravice v
organih, kar prej ni bilo predvideno.
Organi ostajajo nespremenjeni, presežena
pa je sistemska dihotomija med pokrajinama

Trst in Gorica. Skladno z določili novega statuta delujejo vsi organi v vseh pokrajinah po
istih pravilih - v bistvu z istimi funkcijami in
pristojnostmi kot v preteklosti. Statutu je tudi
priložen simbol, ki ostaja nespremenjen.
Novi statut je sredstvo, s katerim bo
stranka lahko sama (finančno) shodila in kljubovala novi ureditvi strankarskega sistema v
Italiji. Potrebno bo urediti samostojno financiranje, kar bo izziv za strankino vodstvo v novem letu. V ta namen bo v decembru pripravljen pravilnik za članarine, ki ga bomo
predstavili med kampanijo za včlanjevanje za
leto 2017.
Posebna zahvala gre članom, ki so aktivno pristopili k pisanju novega statuta in notarju Damijanu Hledetu, ki je s strokovnimi nasveti pripomogel k izboljšanju besedila.

2. Članstvo velja za nedoločen čas. Vsak član ima pravico, da se kadarkoli izpiše, tako da pošlje priporočeno pismo na sedež SSk. Deželno tajništvo lahko izključi člana, če dve leti zaporedoma ni poravnal članarine.
3. Prošnjo za vpis je treba predložiti krajevni sekciji stalnega bivališča ali pokrajinskemu tajništvu. Za sprejem je pristojno vodstvo sekcije stalnega bivališča, kjer le-to obstaja; če tega ni, pa pokrajinsko tajništvo,
kjer lahko z utemeljitvijo prošnjo zavrnejo. V primeru zavrnitve prošnje se posameznik lahko pritoži
in nato o tem odloča deželno tajništvo SSk z obrazloženim sklepom.
4. Sprejem v SSk izključuje sočasni vpis v drugo stranko ali politično gibanje v Italiji. Prav tako ni dovoljena aktivnost v korist druge stranke ali političnega gibanja, niti kandidiranje ali podpisovanje za njihove volilne liste, razen v primeru, ko je to sprejelo ali dovolilo deželno tajništvo.
5. Ravnanje z osebnimi podatki članov/članic je v skladu z veljavno zakonodajo o zaščiti osebnih podatkov, kot določa Zakonski odlok št. 196/03, t.i. Kodeks o zasebnosti ter naknadne spremembe in pripadajoči sklepi.

Čl. 7 – Pravice članov
1. Člani:
a) imajo pravico do sodelovanja pri dejavnostih SSk;
b) imajo pravico, da prispevajo k določanju politične linije in da sodelujejo pri izvolitvi statutarnih organov;
c) s člani se je mogoče posvetovati v oblikah, ki jih sproti določa deželni svet SSk, tudi pri morebitni izbiri kandidatov za institucionalne položaje;
d) so o dejavnostih stranke obveščeni preko digitalnih sredstev, po pošti ali preko drugih komunikacijskih sredstev;
e) lahko predlagajo kandidate ali sami kandidirajo na volilne funkcije.
2. Za pasivno volilno pravico do volitev pokrajinskih in deželnih funkcij predsednika, podpredsednika,
političnega tajnika in podtajnika mora biti posameznik član vsaj 12 (dvanajst) mesecev. Članstvo začne
z dnevom sprejetja in se mora dopolniti dan pred volitvami. Aktivna in pasivna volilna pravica ali prevzem funkcij de iure so pogojeni s plačilom letne članarine.
Čl. 8 – Dolžnosti članov, izvoljenih in imenovanih članov, predstavnikov SSk
1. Vsak član mora spoštovati Statut, pravilnike in sklepe statutarnih organov SSk.
2. Predvsem pa je član dolžan:
– aktivno sodelovati pri delovanju SSk in izpolnjevati zaupane mu naloge ter jih brez prisile sprejeti ob podelitvi;
– gojiti do drugih članov najvišje spoštovanje do dostojanstva in osebnosti posameznika;
– poravnati letno članarino v časovnih rokih, ki jih določa deželno tajništvo SSk in po svojih možnostih prispevati k gmotnemu vzdrževanju SSk;
– sprejeti in spoštovati politične smernice ter sklepe strankinih organov.
3. Izvoljeni in imenovani predstavniki SSk namenijo stranki del prejetih sredstev za opravljanje funkcije v višini, ki jo določi deželno tajništvo; prispevek vsekakor ne preseže 30 % bruto zneska, razen ko
jih deželno tajništvo v primeru manjših zadolžitev ne oprosti te obveze.
4. Člani SSk se morajo vzdržati dejanj in obnašanj, ki bi lahko škodovala stranki. Ponavljanje izjav ali stališč, ki so v nasprotju s politično linijo SSk, lahko velja za škodljivo in je podlaga za sprejem disciplinskih
ukrepov.
Čl. 9 – Vloga žensk v politiki
1. SSk priznava ženski njeno temeljno vlogo v družbi. Spodbuja njeno vključevanje na vseh ravneh, v vodstvenih organih SSk in na odgovorna mesta v javni upravi ter podpira ustanovitev ženske sekcije SSk.
2. SSk zasleduje cilj enakosti med spoloma v zbornih organih in v izvoljenih funkcijah, tako kot narekuje člen 51 Ustave, in ženskam zagotavlja eno tretjino mest v svojih organih.

Čl. 10 – Mladi
1. SSk spodbuja oblikovanje mladinskih skupin v stranki z namenom, da mladi promovirajo temeljne vrednote stranke.
2. SSk ima svojo mladinsko sekcijo, v kateri so vsi člani stranke, ki še niso dopolnili 30 (trideset) let.
3. Mladinska sekcija SSk ima svoj lastni notranji pravilnik, ki ga potrdi deželni kongres stranke SSk.

Čl. 11 – Zaščita notranjih manjšin v organih SSk
1. Da bi omogočili demokratično razvejanost, pluralizem in dialektično rast znotraj SSk, je manjšinskim
skupinam zagotovljeno predstavništvo v izvoljenih organih, ki nimajo izvršnih dolžnosti, če le dosegajo najmanj 20 % glasov na kongresu.
III. POGLAVJE
ORGANIZACIJA

Čl. 12 – Teritorialna organiziranost
1. SSk spodbuja demokratično in teritorialno razčlenjenost, enakopravnost spolov ter pluralnost v prid notranji dialektični rasti.
2. Število delegatov na deželnem kongresu in članov deželnega sveta SSk, ki predstavljajo vsako posamezno pokrajino, je enako ne glede na število glasov, prejetih v okrožju na zadnjih deželnih volitvah.
3. Merila tega člena se ne uporabljajo pri volitvah enočlanskih organov.

Čl. 13 - Organi SSk
1. Na deželni ravni so organi SSk naslednji:
– deželni kongres;
– deželni svet;
– častni predsednik;
– deželni predsednik;
– politični tajnik;
– deželni podpredsednik;
– politični podtajnik;
– deželno tajništvo;
– ožje tajništvo;
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– blagajnik.
2. Na pokrajinski ravni so organi SSk naslednji:
– pokrajinski kongres;
– pokrajinski svet;
– pokrajinski predsednik;
– pokrajinski tajnik;
– pokrajinsko tajništvo.
3. SSk lahko ustanovi sekcije na občinski in medobčinski ravni.
4. Vsi deželni in pokrajinski organi SSk ostajajo na svojem položaju do prvega volilnega kongresa, ki sledi njihovi izvolitvi. Sekcije opravljajo svoje dolžnosti za čas, ki je določen v njihovih pravilnikih.
5. Članom organov SSk, ki trikrat zaporedoma neopravičeno izostanejo, se mandati avtomatično prenehajo, vključno z zadolžitvami de iure.
Oddelek: deželni organi SSk

Čl. 14 – Deželni kongres
1. Deželni kongres je najvišji organ SSk in predstavlja vse člane. Potrjuje politične linije SSk na deželni,
nacionalni in mednarodni ravni. Deželnega kongresa se lahko udeležijo vsi člani Slovenske skupnosti, čeprav niso delegati, a nimajo glasovalne pravice.
2. Deželni kongres določa politično linijo stranke in izvoli člane vseh deželnih organov SSk.
3. Deželni kongres je lahko redni ali izredni.
4. Redni kongres se običajno skliče vsaka tri leta in poskrbi za obnovo vseh deželnih funkcij. Skliče ga
deželno tajništvo ali na zahtevo vsaj dveh pokrajinskih svetov oziroma večine sekcij, ali ga skliče deželni svet SSk.
5. Deželno tajništvo najmanj tri mesece pred datumom zasedanja deželnega kongresa pripravi predlog članov njegovega predsedstva, ki ga sestavljajo predsednik, vsaj en podpredsednik in tajnik, ki bo vodil
zapisnik. Predsedstvo mora biti izraz tržaške, goriške in videmske pokrajine.
6. Na začetku zasedanja predsedstvo delegatom predlaga metodologijo za delo kongresa.
7. Izredni deželni kongres se lahko skliče zaradi specifičnih potreb ali zaradi posebnih okoliščin, ki zahtevajo sklic, ali po določbah prvega odstavka 18. člena. Po posvetu z deželnim svetom SSk lahko na
izrednem kongresu sodelujejo isti delegati iz zadnjega rednega kongresa.
8. Deželni kongres je veljavno konstituiran tako v rednem kot v izrednem sklicu ter veljavno sklepa ob
prisotnosti večine delegatov. V drugem sklicu, vsaj eno uro po prvem, zadošča prisotnost ene tretjine
delegatov.
9. Sklepi so sprejeti z večino glasov prisotnih; za spremembe Statuta, ki morajo biti vključene v dnevni
red, se zahteva dvotretjinska večina prisotnih. Glasovanje je lahko javno ali tajno. Tajno glasovanje lahko zahteva ena petina prisotnih delegatov.

Čl. 15 – Dejavnosti in pravila za predkongresne postopke
1. Na deželnem kongresu imajo volilno pravico delegati.
2. Pokrajinska kongresa za Trst in Gorico izvolita vsak po 40 delegatov za deželni kongres.
3. Za videmsko pokrajino velja - do izpopolnitve organov SSk - izjema v splošnih določbah, kjer je izvoljenih do največ 40 (štirideset) delegatov s strani krajevnih sekcij in/ali morebitnih skupščin volivcev. Deželni svet določi število delegatov, ki pripadajo videmski pokrajini, vsaj tri mesece pred kongresom in pri tem upošteva razmerje zbranih glasov stranke v tej pokrajini na zadnjih deželnih volitvah.
4. Mladinska sekcija lahko za deželni kongres izvoli do 5 (pet) delegatov za vsako izmed treh pokrajin: Trsta, Gorice in Vidma.
5. Ženska sekcija lahko na deželni kongres izvoli do 5 (pet) delegatk za vsako izmed treh pokrajin: Trsta,
Gorice in Vidma.
6. Dnevni red, kraj in datum ter ura deželnega kongresa morajo biti objavljeni najmanj 15 (petnajst) dni
pred datumom sklica deželnega kongresa.
7. Da bi zagotovili zastopanost notranjih manjšin stranke, če slednje obstajajo, delegate volijo po sistemu omejenega glasovanja:
– vsak volilec lahko odda svoj preferenčni glas številu kandidatk ali kandidatov, ki ne presega 65%
glasov, dodeljenih pokrajini, zaokroženih navzgor;
– za delegate so izvoljeni tisti kandidati, ki bodo na pokrajinskih kongresih prejeli največ glasov.
8. Da bi zagotovili enakopravnost med spoloma, bodo na vsakem pokrajinskem kongresu člani spola,
ki je zastopan v manjši meri, izvolili najmanj 10 % delegatov, zaokroženo navzgor, izmed tistih, ki
bodo morebiti prevzeli mesto kandidata drugega spola, ki je pred njim/i na lestvici.
9. Kandidature za funkcijo deželnega predsednika in podpredsednika morajo obvezno dospeti na sedež
SSk najmanj 3 (tri) dni pred izvedbo kongresa in jih mora podpisati najmanj 10 (deset) delegatov.
10. Kandidature za položaj političnega tajnika in podtajnika SSk morajo biti predložene v časovnih rokih in na načine, ki jih določa sklep o sklicu kongresa in morajo biti predložene na sedež SSk najmanj 3 (tri) dni pred začetkom deželnega kongresa; da so veljavne, morajo biti opremljene s programskim
dokumentom.
11. Kandidatne liste za deželni svet, razsodišče in nadzorni odbor, ki jih podpiše vsaj 10 (deset) delegatov, morajo biti oddane predsedstvu deželnega kongresa pred začetkom splošne kongresne razprave.
12. Vsaka kandidatna lista za deželni svet mora vsebovati vsaj 20 (dvajset) kandidatov, ki so razdeljeni
po pokrajinah.
13. Skupaj s kandidatnimi listami za deželni svet so vložene liste za razsodišče in nadzorni odbor, ki morajo vsebovati 5 (pet) oz. 3 (tri) kandidate iz vsaj dveh različnih pokrajin.
14. Delegati vsake pokrajine glasujejo izključno za kandidate lastnih pokrajin, medtem ko so člani razsodišča in nadzornega odbora izvoljeni s strani vseh delegatov na deželnem kongresu.

Čl. 16. – Pristojnosti in naloge kongresa
1. Kongres je pristojen:
– da odobri oziroma določi program in politično linijo stranke;
– da izvoli deželni svet, deželnega predsednika in podpredsednika SSk, političnega tajnika in podtajnika SSk, nadzorni odbor in razsodišče;
– da potrdi spremembe Statuta na predlog deželnega sveta SSk.
2. Kongresno zasedanje otvori politični tajnik, ki kongresu predlaga imenovanje predsedstva, tako kot izhaja na osnovi 5. odstavka člena 14. Kongres sklepa z navadno večino prisotnih delegatov. V primeru,
da predlog sestave predsedstva ni sprejet, prevzamejo vloge predsednika, podpredsednika in tajnika zapisnikarja najstarejši prisotni delegati.
3. Imenovano predsedstvo prevzame vodenje kongresnih del. Potem ko so zaključene začetne predvidene točke, predsedujoči otvori kongresno debato in povabi k besedi delegate in kandidate za funkcije
v stranki, ki so se priglasili.
4. Kongres odloča na podlagi večine izraženih glasov in pri tem ne upošteva vzdržanih. Za spremembe
Statuta, ki morajo biti navedene na dnevnem redu, je zahtevana večina dveh tretjin izraženih glasov,
pri čemer se vzdržanih ne upošteva. Glasovanje je javno in je tajno, če to zahteva ena petina delegatov.
5. Predsednik, podpredsednik, politični tajnik in podtajnik so izvoljeni med člani stranke ločeno in z večino
polovice plus en glas prisotnih delegatov, pri čemer se ne upoštevajo vzdržani. V primeru, da se v prvem
krogu za vsako funkcijo glasuje za več kot dva kandidata in nihče od njiju ne doseže take večine, se
izvede drugi krog med dvema kandidatoma, ki sta dosegla največ glasov. V primeru, da oba dosežeta
enako število glasov, prevlada mlajši.
6. V primeru, da je izvoljen za političnega tajnika pokrajinski tajnik, mora takoj sporočiti, če sprejme imenovanje. To pomeni, da mora odstopiti z vseh ostalih funkcij v stranki.
7. Deželni kongres izvoli do največ 60 (šestdeset) članov deželnega sveta na osnovi ene ali več kandidatnih list. Vsaka kandidatna lista je zastopana v deželnem svetu sorazmerno s sprejetimi glasovi na
osnovi d’Hondtove metode. Delegati glasujejo z izražanjem preferenc. Možno je oddati največ 15 preferenc. V primeru enakega števila glasov prevlada mlajši kandidat.
Čl. 17 – Deželni svet
1. Deželni svet določa programske smernice ob izvajanju politične linije, ki jo je sprejel kongres.
2. Deželni svet skliče in vodi predsednik SSk ter se praviloma sestane najmanj dvakrat letno.
3. Deželni svet sestavljajo:
• deželni predsednik
• deželni podpredsednik
• politični tajnik

•
•
•
•
•
•
•
•

politični podtajnik
do 60 (šestdeset) svetnikov, ki jih izvoli deželni kongres
Člani s pravico glasovanja so tudi:
svetniki, ki jih SSk izvoli v deželni svet FJK
poslanci in senatorji, ki so včlanjeni v SSk
dva predstavnika, ki ju določi mladinska sekcija
dve predstavnici, ki ju določi ženska sekcija
tajniki sekcij

Čl. 18 – Pristojnosti in zadolžitve deželnega sveta SSk
1. Deželni svet je pristojen za:
– izvolitev blagajnika;
– preučitev in odobritev letnega obračuna, ki ga pripravi deželno tajništvo;
– nadzorovanje izvajanja kongresnih sklepov in njegovih smernic o političnem, organizacijskem in
upravnem delovanju SSk;
– občasno sklicevanje organov, ki jih je izvolil deželni svet, da poročajo o svojih dejavnostih;
– razpravo - in po potrebi odobritev z absolutno večino vseh članov - resolucije o nezaupnici političnemu tajniku. V tem primeru mora deželni predsednik sklicati izredni kongres v roku 30 (tridesetih) dni;
– odločanje o vseh tistih vprašanjih posebnega pomena, ki na podlagi Statuta niso v pristojnosti kongresa, vključno z izdajo Pravilnikov za izvajanje Statuta;
– uskladitev tega Statuta z zakonskimi predpisi, pri čemer ni potrebna potrditev deželnega kongresa.
2. Deželni svet SSk potrjuje tudi kandidatne liste za evropske, državne in deželne volitve.
3. Deželni svet SSk je sklepčen v prvem sklicu ob prisotnosti večine svetnikov in v drugem sklicu, vsaj
uro pozneje, ob prisotnosti ene tretjine njegovih članov.
4. Sklepi so sprejeti z večino glasov prisotnih. Glasovanje je lahko javno ali tajno. Tajno glasovanje je predvideno pri vseh glasovanjih, ki zadevajo osebe, ali v primeru, ko to zahteva ena petina prisotnih.
5. Člani, ki bi morebiti odstopili ali ne bi mogli več sodelovati, bodo nadomeščeni s prvimi neizvoljenimi na pripadajočih listah.
6. Deželni svet je pristojen za dodelitev računovodskega nadzora revizorju.
7. Da bi spodbudil sodelovanje članov pri oblikovanju politike SSk, lahko deželni svet skliče posvetovalne
referendume, tematske forume in posvetovalne delovne skupine.
8. Deželni svet je zadolžen tudi za sprejemanje sklepov o oblikovanju programov za politično usposabljanje
ter za določanje načinov njihovega izvajanja.

Čl. 19 – Deželni predsednik in podpredsednik
1. Deželni predsednik predstavlja SSk pred javnostjo, sklicuje in vodi seje deželnega sveta ter jamči za
vse komponente in za vsa politična prepričanja, prisotna v SSk.
2. Deželni predsednik je pravni predstavnik SSk pred sodno oblastjo, v odnosu do tretjih oseb ter za volilne zadeve, razen v zakonsko predvidenih primerih možnosti dajanja pooblastil in posebnih zadolžitev
drugim.
3. Predsednik skliče in vodi deželni svet SSk ter določi dnevni red na podlagi smernic političnega tajnika, vanj pa lahko vnese nove točke. Sodeluje na sejah deželnega tajništva SSk z volilno pravico ter s
svojo prisotnostjo določa sklepčnost organa. V primeru zadržanosti, odsotnosti ali nerazpoložljivosti
ga nadomešča podpredsednik. Predsednik skliče izredni kongres na podlagi določb prvega odstavka 18.
člena.
4. Njegov mandat lahko preneha zaradi podanega odstopa, trajne zadržanosti, smrti ali nastale nezdružljivosti,
kot jo določa ta Statut. V teh primerih ga nadomesti podpredsednik, ki v roku 30 (tridesetih) dni poskrbi za sklic izrednega kongresa za izvolitev novega predsednika.
5. Predsednik je odgovoren za pravilno obravnavo in varstvo osebnih podatkov pri zagotavljanju zasebnosti, za sprejem in za izvedbo pobud pri zagotavljanju varstva podatkov ter za preglednost delovanja SSk.
Čl. 20 – Častni predsednik
1. Kongres lahko enemu ali več posebno zaslužnim članom podeli naziv častnega predsednika.
2. Častni predsedniki bodo lahko sodelovali na deželnem svetu SSk brez glasovalne pravice.

Čl. 21 – Blagajnik
1. Blagajnika izvoli deželni svet SSk na predlog predsednika in sicer z absolutno večino vseh svojih članov. Blagajnik mora biti ustrezno strokovno usposobljen in ugledna oseba.
2. Blagajnik skrbi za organizacijo upravne, premoženjske in računovodske strukture SSk. Vodi izvajanje strankinih pomembnih dejavnosti na ekonomskem, premoženjskem in finančnem področju v okviru programskih smernic, ki jih je določilo deželno tajništvo, opravlja svojo zadolžitev v spoštovanju
načela gospodarnega upravljanja in zagotavlja finančno ravnovesje.
3. Blagajnik je odgovoren za skrbno in jasno pripravo letnega računovodskega poročila, ki bo verodostojno
in pravilno predstavilo premoženjsko, ekonomsko in finančno stanje SSk.
4. Izvod letnega računovodskega poročila je javno objavljen v skladu z zakonskimi določbami glede finančnega poslovanja političnih strank.
5. V primeru, da blagajnika ne imenujejo, ali da se njegova služba prekine iz kateregakoli razloga in ga
ne zamenjajo, njegove zadolžitve prevzame deželni predsednik SSk.

Čl. 22 – Politični tajnik in podtajnik
1. Politični tajnik izvaja politično linijo stranke v skladu s sklepi kongresa, deželnega sveta in deželnega tajništva.
2. Politični tajnik:
– vodi in koordinira politično dejavnost SSk;
– politično zastopa SSk;
– sklicuje in vodi deželno tajništvo SSk;
– se udeležuje zasedanj vseh deželnih organov SSk;
– lahko predlaga in sklicuje teritorialne organe ter na sejah sodeluje brez volilne pravice;
– deželnemu svetu SSk predlaga imenovanje organizacijskega tajnika, ki je zadolžen za upravljanje
in za organizacijo stranke in ima pravico do sodelovanja v deželnem tajništvu ter v deželnem svetu SSk brez glasovalne pravice, razen v primeru, da je izvoljeni član navedenih organov.
– deželnemu tajništvu predlaga disciplinske postopke proti članom;
– je odgovoren za izvajanje sklepov deželnih organov SSk;
– lahko imenuje in pooblašča člane SSk, da ustanavljajo in vodijo delovanje delovnih teles, v katerih se obravnavajo posamezne teme deželnega pomena, ter jih pozove, da poročajo organom SSk.
3. Zadolžitev deželnega tajnika sovpada s trajanjem kongresnega mandata, z izjemo preklica mandata in
z izjemo določb, predvidenih v prvem odstavku 18. člena.
4. Mandat mu lahko preneha, če prostovoljno odstopi, če je trajno nezmožen, zaradi smrti ali zaradi nastalih nezdružljivosti, predvidenih v Statutu. V teh primerih ga do sklica izrednega deželnega kongresa nadomešča politični podtajnik.
Čl. 23 – Deželno tajništvo
1. Deželno tajništvo je izvoljeno na deželnem kongresu. Sestavlja ga največ po 7 (sedem) članov iz vsake pokrajine, med katerimi morajo biti pokrajinski tajniki in predsedniki. Če pride na pokrajinski ravni do sprememb in novi pokrajinski tajniki oz. predsedniki niso člani deželnega tajništva, postanejo
člani tajništva do naslednjega deželnega kongresa brez volilne pravice.
2. Na deželnem kongresu delegati iz posameznih pokrajin določijo svojih 7 (sedem) kandidatov za deželno tajništvo, kongres pa glasuje o skupni listi.
3. Člani deželnega tajništva so tudi deželni svetniki, poslanci in senatorji v italijanskem parlamentu ter
evropski poslanci SSk. Če deželnim svetnikom, poslancem in senatorjem ter evropskim poslancem
SSk poteče mandat, ostanejo še naprej člani deželnega tajništva z volilno pravico do naslednjega deželnega kongresa.
4. Član deželnega tajništva je tudi deželni tajnik mladinske sekcije SSk.
5. Članica deželnega tajništva je tudi predsednica ženske sekcije SSk.
6. Deželno tajništvo izvaja politične smernice in sklepe deželnega kongresa in programske smernice deželnega sveta. Skrbi za organizacijo SSk, usmerja dejavnosti predstavnikov SSk, deželnemu svetu predlaga kandidate za deželne, državne in evropske volitve ter izbira kandidate za funkcije in zadolžitve v njihovi pristojnosti.
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7.

Deželno tajništvo SSk je tudi pristojno, da:
– daje pobude in sklepa o vsakem vidiku politične, organizacijske in upravne dejavnosti SSk, z izjemo tistega, kar je po Statutu v pristojnosti deželnega kongresa ali deželnega sveta SSk;
– sklepa o sprejemu članov na osnovi 3. odstavka člena 6 statuta in o izključitvi članov;
– odobri stroške, ki presegajo 2.000,00 evrov; za nižje zneske je pristojen blagajnik;
– postavlja komisarja z obrazloženim ukrepom v teritorialne organe, če le-ti ne spoštujejo določil
tega Statuta, pristojnih pravilnikov in statutov ter v vseh tistih primerih, kjer ni več mogoče njihovo redno in demokratično delovanje; deželno tajništvo z enakim ukrepom imenuje komisarja,
ki prevzame vse zadolžitve, ki pripadajo teritorialnemu organu, slednji pa bo moral poskrbeti za
sklic novih volitev v roku 120 (stodvajsetih) dni od njegovega imenovanja.
8. Deželno tajništvo ima pristojnosti tudi glede discipline članov, kar opravlja na predlog deželnega tajnika. Disciplinski postopek se zaključi z obrazloženim ukrepom:
– zaustavitev postopka;
– pisni opomin;
– odstavitev s funkcije;
– zamrznitev članstva od 1 (enega) do 6 (šest) mesecev;
– izključitev.
Vse sankcije so takoj izvedljive in začnejo veljati od trenutka sporočila.
9. Sejam deželnega tajništva predseduje politični tajnik.
10. Deželno tajništvo sklepa z večino glasov prisotnih. V primeru enakega števila glasov odloča glas političnega tajnika.
11. Če iz deželnega tajništva izpade kak član, novega imenuje deželni svet. Če izpade več kot polovica
članov deželnega tajništva, se skliče izredni deželni kongres, ki izvoli nove člane.
12. Članom tajništva, ki so več kot trikrat zaporedoma neupravičeno odsotni, mandat zapade in jih nadomesti deželni svet.
13. Deželno tajništvo je treba obvezno sklicati najmanj enkrat v roku 90 (devetdesetih) dni od zadnjega
sklica. Deželno tajništvo zaseda vsakokrat, ko politični tajnik meni, da je to potrebno ali ko to zahtevajo vsaj 3 (trije) člani.
14. V nujnih primerih ter z izrecnim soglasjem deželnega predsednika lahko deželno tajništvo sklepa tudi
o zadevah, ki so običajno v pristojnosti deželnega sveta. V tem primeru mora deželni svet poskrbeti
za potrditev sklepov deželnega tajništva na prvem zasedanju, ki sledi sprejemu sklepa.

Čl.24 – Ožje tajništvo
1. V posebnih primerih ali ko zaradi pomanjkanja časa ni mogoče sklicati seje celotnega deželnega tajništva, lahko deželni tajnik skliče ožje tajništvo, ki ga sestavljajo deželni predsednik, deželni politični
tajnik, deželni podpredsednik, deželni politični podtajnik, pokrajinski tajniki in deželni svetniki. Sklepi ožjega tajništva se predložijo v odobritev deželnemu tajništvu na njegovi prvi naslednji seji.
2. Ožje tajništvo vodi politični tajnik.
Čl. 25 – Pokrajinski organi
1. Organi stranke na pokrajinski ravni so:
– pokrajinski kongres
– pokrajinski svet
– pokrajinski predsednik
– pokrajinsko tajništvo
– pokrajinski tajnik

Čl. 26 – Pokrajinski kongres
1. Pokrajinski kongres je vrhovni organ Slovenske skupnosti v posamezni pokrajini. Sestavljajo ga delegati, ki jih izvolijo sekcije na podlagi glasov, ki jih je Slovenska skupnost prejela na zadnjih deželnih
volitvah na ozemlju posameznih sekcij. Razmerje določa pokrajinski svet. Mladinska sekcija SSk imenuje 5 (pet) delegatov izmed svojih članov. Vse delegate izvolijo sekcijski kongresi. Kongresa se lahko udeležijo vsi člani SSk, ki niso delegati, vendar nimajo volilne pravice.
2. Pokrajinski kongres SSk določa politično linijo stranke na pokrajinski ravni.
3. Redne pokrajinske kongrese skliče vsaka tri leta pokrajinsko tajništvo ali ob zahtevi večine članov pokrajinskega sveta, večine sekcij ali tretjine vpisanih članov na pokrajinski ravni.
4. Pokrajinsko tajništvo predlaga člane predsedstva pokrajinskega kongresa vsaj 3 (tri) mesece pred njegovim sklicem, sestavljajo pa ga predsednik, vsaj en podpredsednik ter zapisnikar.
5. Dnevni red, kraj, datum in uro zasedanja pokrajinskega kongresa je treba objaviti vsaj 15 (petnajst) dni
pred datumom sklica.
6. Pokrajinski kongres izvoli 31 (enaintrideset) članov pokrajinskega sveta, in sicer na podlagi ene ali več
kandidatnih list. Vsaka lista mora imeti najmanj 10 (deset) kandidatov in priloženi program. Vsaka kandidatna lista je zastopana v pokrajinskem svetu v sorazmerju s prejetimi glasovi po d’Hondtovi metodi. Če je lista samo ena, odločajo preferenčni glasovi. Dovoljeno je največ 5 (pet) preferenc.
7. Kandidatne liste je treba predložiti na pokrajinskem sedežu stranke najmanj 7 (sedem) dni pred kongresom in jih mora podpisati vsaj 10 (deset) delegatov, ki niso kandidati. Vsak član SSk lahko kandidira le na eni listi in le za en organ.
8. Kongresi so lahko redni ali izredni. Izredne kongrese se lahko skliče zaradi posebnih potreb ali ko posebni dogodki zahtevajo, da jih skličejo organi iz tretjega odstavka. Redni kongresi so vsake tri leta,
pred njimi pa se skličejo sekcijski kongresi.

Čl. 27 – Pokrajinski svet
1. Pokrajinski svet sestavljajo:
a) 31 članov, ki jih izvoli pokrajinski kongres,
b) tajniki sekcij,
c) izvoljeni ali imenovani krajevni upravitelji,
d) deželni svetniki in odborniki,
e) državni in evropski poslanci,
f) 2 (dva) člana pokrajinske mladinske sekcije,
g) 2 (dve) članici ženske pokrajinske sekcije.
Kdor opravlja funkcije pod točkami c), d) in e), ostane član pokrajinskega sveta do njegovega razpusta.
2. Pokrajinski svet določa programske smernice za izvajanje politične linije, ki jo je potrdil pokrajinski
kongres; izvoli predsednika pokrajinskega sveta, pokrajinsko tajništvo in pokrajinskega tajnika; potrdi
kandidatne liste za volitve na pokrajinski ravni.
3. Predsednik skliče in vodi seje sveta, pripravi dnevni red ter nadzoruje pripravo zapisnikov, koordinira
delovne skupine. Predsednik sveta se udeležuje sej pokrajinskega tajništva brez volilne pravice.
4. Pokrajinski svet lahko oblikuje tematske delovne skupine, v katerih so tudi zunanji člani. Na prvi seji
delovne skupine njeni člani izvolijo predsednika in tajnika.
5. Pokrajinski svet sprejema v prvem sklicu sklepe z absolutno večino svojih članov, v drugem sklicu po
eni uri pa z absolutno večino prisotnih. Sklepi se sprejemajo z javnim glasovanjem, razen v primerih,
ko gre za osebe, ali ko tajno glasovanje zahteva najmanj četrtina volilcev. Pokrajinski svet lahko sklepa o odpoklicu tistega člana, ki je bil brez opravičila odsoten najmanj na treh zaporednih sejah.

Čl. 28 – Pokrajinski tajnik
1. Pokrajinski tajnik SSk vodi seje in koordinira dejavnosti pokrajinskega tajništva. Usklajuje politično
dejavnost in skrbi za stike z drugimi političnimi subjekti ter o tem poroča svetu. V primeru odsotnosti
ali zadržanosti ga nadomešča podtajnik.

Čl. 29 – Pokrajinsko tajništvo
1. Pokrajinsko tajništvo izvaja politične smernice pokrajinskega kongresa ter programske smernice po-
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krajinskega sveta. Na pokrajinski ravni skrbi za organiziranost stranke, usmerja dejavnosti izvoljenih
članov, pokrajinskemu svetu predlaga kandidate za krajevne volitve ter izbira osebe za naloge in zadolžitve, ki so v njegovi pristojnosti.

Čl. 30 – Občinski organi
1. Sekcije so organi stranke na občinski ravni.

Čl. 31 – Sekcije
1. Člani stranke se združujejo v sekcije. Sekcije so lahko medobčinske in občinske.
2. Sekcija mora imeti najmanj 5 (pet) članov, ki na skupščini potrdijo pravilnik in izvolijo tajnika sekcije.
3. Sekcija je veljavno ustanovljena, ko njeno ustanovitev potrdi pokrajinsko tajništvo stranke in odobri
njen pravilnik.
4. Naloge sekcije so:
– organiziranje stranke na krajevni ravni;
– preučitev, razpravljanje, oblikovanje predlogov o krajevnih problematikah;
– priprava volilnih list za krajevne volitve;
– vzdrževanje tesnih vezi z izvoljenimi predstavniki;
– sodelovanje z ostalimi sekcijami za doseganje boljše organiziranosti SSk na krajevni ravni.
5. V občinah, ki se delijo na četrti ali na krajevne skupnosti, se lahko ustanovi četrtne ali krajevne sekcije, če jih odobrijo in s predpisi urejajo vodstveni organi občinske sekcije.

Čl. 32 – Razsodišče
1. Jamstveni organ SSk je razsodišče. Položaj člana razsodišča je nezdružljiv s katerokoli drugo funkcijo v stranki. Člani ostanejo na tem položaju do konca kongresnega mandata, vsekakor pa do imenovanja
novih članov.
2. Razsodišče sestavlja 5 (pet) članov, ki jih izvoli deželni kongres SSk.
3. Razsodišče imenuje svojega predsednika z veljavnim sklepom večine svojih članov.
4. Razsodišče odloča o prizivih proti disciplinskim ukrepom deželnega tajništva, ob sporih glede pristojnosti med organi stranke ter ob primerih zavrnitve vpisa v stranko.
5. Pritožbo na razsodišče je treba vložiti na sedež stranke v roku 30 (tridesetih) dni od prejema akta, ki
se ga izpodbija. Omenjeni rok ne velja, ko organi stranke, ki naj bi bili v zadevi pristojni, svojo pristojnost
pri reševanju zadeve zavračajo.
6. Postopki, ki jih bo mogoče določiti tudi z ločenim pravilnikom, bodo potekali ob spoštovanju pravice
do obrambe ter načela navzkrižne razprave in jih bo treba zaključiti v roku 90 (devetdesetih) dni od vloge.
7. V primer zakasnitve razsodbe se lahko razsodišče odloči za previdnostno zamrznitev člana, ki ne sme
preseči 45 (petinštiridesetih) dni.
8. Razsodišče veljavno zaseda ob prisotnosti večine svojih članov, njegovi sklepi so veljavni, če se z njimi strinja večina prisotnih. V primeru neodločenega izida prevlada glas predsednika.
9. Razsodišče zaključi postopek s pisnim in obrazloženim sklepom, ki ga predloži na tajništvo stranke in
o tem obvesti prizadetega.

Čl. 33 – Nadzorni odbor
1. Nadzorni odbor sestavljajo 3 (trije) člani, izbrani med tistimi, ki so člani stranke najmanj 5 (pet) let, izvoli ga deželni kongres SSk. Njihovo članstvo je nezdružljivo s članstvom v deželnem svetu.
2. Nadzorni odbor imenuje svojega predsednika in veljavno sklepa z večino glasov.
3. Nadzorni odbor preverja skladnost letnega računovodskega poročila z zakonom ter pripravi obrazloženo
poročilo s svojim mnenjem.
IV. POGLAVJE
DELOVANJE SSk

Čl. 34 - Viri za delovanje in ekonomsko-finančno upravljanje SSk
1. Prihodki SSk so sledeči:
– članarine;
– prostovoljni prispevki;
– morebitna sredstva, pridobljena po zakonu kot vračilo ali volilni prispevek;
– vsi ostali z zakonom predvideni prispevki.
2. Deželno tajništvo sklepa o podpori dejavnostim območnih izpostav SSk ob upoštevanju številčnosti članstva v posamezni izpostavi, vrednosti članarin in prispevkov, ki so jih le-te vplačale, ter ob upoštevanju
volilnih zborovanj, manifestacij ali morebitnih zapadlosti na njihovem ozemlju. V sklepu o dodelitvi
sredstev so določeni upravičeni stroški ter način predložitve obračuna.

Čl. 35 – Politično-upravni mandat
1. Predstavniki SSk v Deželnem svetu Furlanije – Julijske krajine ne morejo delovati v njem več kot 3
(tri) zaporedne mandate.
2. Deželni svet SSk pa lahko ne upošteva prejšnjega določila, če posebna dvotretjinska večina (2/3) članov odobri kandidaturo.

Čl. 36 – Razpustitev
1. Sklep o razpustitvi SSk lahko sprejme deželni kongres, ki obenem določi, komu je namenjeno premoženje
SSk, potrdita ga pa vsaj 2/3 (dve tretjini) delegatov, ki imenujejo tudi likvidacijskega upravitelja.
Čl. 37 – Pravila tolmačenja in izvajanja
1. Za kar ni izrecno predvideno v tem Statutu in v morebitnih pravilnikih se upošteva veljavna zakonodaja na področju društev.

Čl. 38 - Prilagoditev novelirani zakonodaji na področju obdavčenja nekomercialnih ustanov (Zak.
odlok št. 460 z dne 4. decembra 1997).
1. Delitev dobička ali ostanka iz poslovanja oziroma sredstev, rezerv ali kapitala za čas delovanja stranke ni dovoljena niti v posredni obliki. Izvzeti so primeri namembnosti in porazdelitve, ki jih predpisuje zakon.
2. V primeru, da se stranka zaradi kateregakoli razloga razpusti, se mora njeno premoženje dodeliti drugemu društvu s sorodnimi nameni ali za namene javne koristi na način, ki ga predvideva 29. člen. Predhodno se o tem izreče kontrolni organ, ki ga predvideva 190. odstavek 3. člena zakona št. 662 z dne
23. decembra 1996. Drugačno namembnost sredstev lahko določa le zakon.
3. Priprava, pregled in odobritev letnega računovodskega poročila po določbah predhodnega 21. člena so
obvezni. Glede meril za pripravo letnega računovodskega poročila velja, da mora biti jasno in da mora
korektno in verodostojno prikazati premoženjsko, ekonomsko in finančno stanje SSk, ob spoštovanju
transparentnosti do članov.
4. Deleži ali društveni prispevki članstva niso prenosljivi, izjema so le tisti, ki nastanejo v primeru smrti
in niso podvrženi revalorizaciji.
V. POGLAVJE
PREHODNE DOLOČBE

Čl. 39 – Videmska pokrajina
1. V pričakovanju oblikovanja pokrajinskih organov stranke v videmski pokrajini opravljajo njihove funkcije krajevne sekcije ali zbori volilcev.
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