ŐSZ P Á R D U C O K - N Y U G D Í J A S O K PÁRTJA
(Sivi panterji - Stranka upokojencev)*
I D E I G L E N E S ALAPSZABÁLY
/. A

SZERVEZET

Az Ösz Párducok Pártja a nyugdíjas polgárok és ezek támogatóinak politikai pártja.
Az Osz Párducok szimbóluma egy szürke párducfej. A foga fehérjét kimutató pár
ducfej a körülményeknek megfelelően fordul jobbra, illetve balra. A párt az érvényes
törvénnyel összhangban alakult.
2. TEVÉKENYSÉGI
KÖRE
Az Ösz Párducok Pártja Szlovénia területén fejti ki tevékenységét Őszek pártja, illet
ve Őszek rövidített elnevezéssel.
3.
SZÉKHELYE
Az Ősz Párducok Pártja székhelye Maribor (61000 Maribor, p. f. 23).
4. A PÁRT CÉLJA ÉS PROGRAMJA
El sem tudjuk képzelni, mekkora súlya lehet a nyugdíjasok szavazatainak a demokra
tikus választásokban! Az Őszek tömegesen élni fognak szavazati jogukkal! Csak ha ki
mutatjuk a szavazataink súlyát, a fogunk fehérjét, csak akkor lehetünk bizonyosak ben
ne, hogy a szlovéniai hatalomtartók végre felelősségteljesen viszonyulnak még a nyug
díjasokhoz is. Az Őszek készek harcba szállni céljaikért, akár magukban, akár más pár
tokkal és szövetségekkel összefogva a belépési referendumban kifejezett többség akara
tának megfelelően.
Az Ösz Párducok Pártjának az a célja, hogy a Szlovénia területén kifejtett tevékeny
ségével emberhez méltó, európai mércével mért életszínvonalat teremtsen a nyugdíja
soknak és tartson fenn a jövendő nemzedékeknek - a jelenlegi balkáni léptékű koldustarisznyás tengődés helyett. Feltett szándéka megszilárdítani a nyugdíjasok öntudatát és
olyan társadalmi helyzetet biztosítani számukra, hogy egyenértékű és egyenjogú tagjai
lehessenek társadalmi közösségüknek. Síkraszáll zöld hónuk jogelvű, demokratikus,
humánus, kulturális és tisztességes társadalmi-politikai berendezéséért.
Pártunk célja, hogy legalább idejében fizessék ki havi nyugdíjuk teljes összegét. Az
Ösz Párducok Pártja olyan nyugdíjért fog harcolni, amelyet a nyugdíjas holtmunkája
alapján számítanak és fizetnek ki az „én leróttam a magamét, te is ródd le, ami rád há
rul" piaci elv szellemében, tisztességesen és méltányosan arányítva azt a munkaviszo
nyokban levők fizetésének napi alakulásához.
Az Őszek álláspontja az, hogy a nyugdíjnak arányos egyensúlyban kell tartania a
nyugdíjasok és a munkaviszonyban levők vásárlóerejét, hogy ez az arány nem romolhat
tovább a nyugdíjasok életszínvonalának kárára. Ilyen garanciákért szívesen adjuk cseré
be szavazatainkat! E s e garanciák valóra váltásáért minden felelősséget a megválasztott
képviselőkre hárítunk!
Elég volt az előlegekből és a visszamenőleges kifizetésből! Nem kérünk a szociális se
gélyből! Nem tűrjük, hogy holmi hatalmasságok szabják meg előírásokkal, a törvényre
fittyet hányva, mekkora karéj illet meg bennünket! Követeljük a holtmunkánk alapján
kiérdemelt jogainkat! Ámen!
* A szerkesztőség körlevelére válaszként csak az alábbi ideiglenes alapszabály érkezett meg, a
kérdőívet nem töltötték ki. A párt címe: Stranka sivih panterjev, p.p. 23, 62001 Maribor.

5. A TAGSÁG
a) Pártunk tagja lehet minden szlovéniai nyugdíjas polgár, aki a magáénak vallja
programunkat.
b) Pártunk tagja lehet minden olyan, a programunkat magáénak valló szlovéniai nem
nyugdíjas is, akinek legalább egy ősz hajszála van, s azt a történő szocializmus stressz
hatásainak köszönheti.
6. BELÉPÉS
A tagsági státus a keltezéssel ellátott írásos belépési nyilatkozat aláírásától és az 1. (egy) konvertibilis dinárt kitevő belépési tagsági díj készpénzben történő befizetésétől
kezdődik. A belépést bejegyezzük az Ösz Párducok Pártja törzskönyvébe.
7. BELÉPÉSI REFERENDUM
A PÁRT SZERVEINEK
IRÁNYVÉTELÉRŐL
A belépési nyilatkozattal egyidőben minden új tag kitölti annak referendum rendelte
tésű részét is. E referendum egyszerű többségi alapon kialakult állásponteredménye
szabja meg a továbbiakig az Osz Párducok Pártja globális politikáját és ennek megfele
lően kötelező érvényű a párt szerveire nézve.
8. A TAGSÁG
MEGSZŰNÉSE
A tagsági státus megfelelő írásbeli kijelentés kézhezvételével, a párttag halálával, illet
ve az évi tagsági díj befizetésének elmulasztásával szűnik meg.
9. A TAGSÁG
JOGAI
- Irányítani a párt politikai tevékenységét a párt szervei révén, egyszerű többségi elv
alapján;
- tagokat választani a párt szerveibe és tagnak választtatni e szervekbe;
- önkéntes alapon vagy a párt szerveinek felkérésére részt venni bizonyos kérdések
megoldásában, illetve álláspontok kialakulásában a párt időnként létrehozott szakbi
zottságaiban;
- jelöltetést vállalni a parlamenti testületek választásain és élni pártunk tagságának tá
mogatásával az Ösz Párducok Pártja Választási Bizottsága ajánlása alapján;
- részesévé lenni a párt tevékenysége eredményeinek;
- kívánság szerint aktívan vagy passzívan részt venni a párt tevékenységében a válasz
tások utáni időszakban.
10. A TAGSÁG
KÖTELESSÉGEI
- Minél tovább élni.
- Szavazni minden a parlamenti testületeket érintő törvényesen meghirdetett vá
lasztáson.
- A választási kampányban aktívan népszerűsíteni a képviselői helyek azon jelöltjeit,
akik kiérdemlik az Ösz Párducok Pártja Választási Bizottságának ajánlását.
- Szavazatával támogatni a képviselői helyek azon jelöltjeit, akik kiérdemlik az Ösz
Párducok Pártja Választási Bizottságának ajánlását.
- Újabb tagokat toborozni az Ösz Párducok Pártjába.
- A párt szabályzatával összhangban viselkedni és tevékenykedni.
11. A PÁRT
PÉNZFORRÁSAI"
- Belépési tagdíj;
- évi tagdíj;
- az állandó és pártoló tagok önkéntes készpénzadományai;
- a törvénnyel feltételesen megszabott választáselőkészítési dotáció az SZDNSZSZ
1990-re szóló (és jövőbeni) költségvetéséből;
- a párt tagjainak és pártolóinak önkéntes kamatmentes kölcsönei azon költségek fe
dezésére, amelyek a választási előcsatározások idején alkalmazott propagandataktiká
ban foganatosított döntő akciók során merültek fel;
* Megjegyzés: A kiadásokról és bevételekről rendes nyilvántartást vezetünk a párt üz
leti könyveiben

- a tagok és pártoló tagok anyagban vagy szolgáltatás formájában felajánlott önkéntes
adományai;
- egyéb alkalmi jövedelmek (pl. gyűjtőakciók, tombolajátékok, aukciók és hasonlók
szervezéséből).
12. A PÁRT SZERVEI
Kezdeményező Bizottság (ideiglenes), Alapító Bizottság (ideiglenes), Alapító Tanács
(ideiglenes) Közgyűlés, Igazgató Tanács, Felügyelő Tanács, Területi gyűlések, Területi
igazgatóbizottságok, Községi gyűlések, Községi igazgatóbizottságok
13. A KEZDEMÉNYEZŐ
BIZOTTSÁG
HATÁSKÖRE
A Kezdeményező Bizottság addig marad szervezője a pártnak, míg taglétszáma el
nem éri a plusz húszat (+20). Elkészíti a párt ideiglenes alapszabályát. Bejegyezteti a
pártot. Megnyitja a tagság törzskönyvét. Megnyitja a párt folyószámláját. Összehívja a
párt Alapító Bizottságát és lemond.
14. AZ ALAPÍTÓ GYŰLÉS
HATÁSKÖRE
Az Alapító Gyűlés a párt legmagasabb szerve a Közgyűlés összehívásáig. Elfogadja és
kiegészíti a párt alapszabályát. Elfogadja és kiegészíti a párt programját. Meghatározza
az elfogadott program végrehajtására irányuló politika általános irányvonalát.
Megválasztja az Alapító Tanácsot, melynek tagjai: az elnök, a titkár, egy (1) alelnök
és két (2) tanácstag. Felügyelő Tanácsot, mely elnökből és két (2) tagból áll, a Közgyűlé
sen választják meg. A Választási Bizottságot, amely elnökből és négy (4) tagból áll, a
Közgyűlésen választják meg.
Az Alapító Gyűlés a gyűlés napjáig, illetve a gyűlés napján a törzskönyvbe bejegyzett
plusz húsz ( + 2 0 ) tagból áll. A Gyűlés akkor határozatképes, ha legalább huszonegy
(21) párttag jelen van. A Gyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntéseit.
15. AZ ALAPÍTÓ TANÁCS
HATÁSKÖRE
Az Alapító Tanács határozza meg fizikailag és funkcionálisan a párt adminisztratív
székhelyét és megszervezi ennek munkáját. Szervezi és vezeti a pártot, míg annak tag
létszáma el nem éri a plusz ötszázat ( + 500).
Vezeti a folyó ügyeket. Összeállítja és végrehajtja a költségvetést. Előkészíti és lebo
nyolítja a párt területi és községi szervezeteinek megalakítását. Szabályozza a párt szer
veinek egymás közti viszonyát. Dönt a párt szerveinek egymás közt támadt nézeteltéré
seiben. Eljár a párt szervei és tagjai panaszügyeiben.
Kapcsolatokat teremt a hasonló programú politikai szervezetekkel. Megszervezi és
lebonyolítja a programpropagandát. Lefekteti és irányítja a választási hadjáratban alkal
mazandó stratégiát és taktikát a párt céljaival összhangban. Szükség esetén a párt ér
dekszférájába vágó tanácskozásokat és nyilvános tribünöket szervez. Dokumentálja az
Alapító Tanács tevékenységének tartalmát, lefolyását és eredményeit. Előkészíti a párt
Közgyűlésének anyagát és összehívja a Közgyűlést.
Az elnök képviseli és reprezentálja a pártot harmadik személyek felé. A titkár írja alá
a párt folyó ügyeivel kapcsolatos iratokat.
16. A KÖZGYŰLÉS
HATÁSKÖRE
A Közgyűlések lehetnek rendesek és rendkívüliek. A párt rendes Közgyűlését évente
egyszer tartják, az első félévben. Az elsőt az Alapító Tanács hívja össze, a következőket
pedig a párt Igazgató Tanácsa. Rendkívüli közgyűlést a párt Igazgató Tanácsa hívhat
össze saját megítélése szerint. Ha legalább három (3) területi vagy legalább három (3) te
rület kilenc (9) községi Igazgatóbizottsága érvekkel alátámasztva, írásban követeli, az
Igazgató Tanács köteles összehívni a rendkívüli Közgyűlést.
A Közgyűlés a községi gyűlések közvetlenül választott képviselőiből állnak. A képvi
selők számát az Igazgató Tanács határozza meg a közgyűlés napján érvényes taglétszám
arányában. Elvben megközelítőleg egyenlő számú párttagra egy (1) képviselő jut.
A Közgyűlés a párt legmagasabb szerve. Elfogadja illetve kiegészíti a párt szabályza-

tait. Jóváhagyja a párt költségvetését. Elfogadja a párt programját és meghatározza a/
elfogadott program végrehajtására vonatkozó irányelveket és politikát.
A Közgyűlés választja meg az Igazgató Tanácsot és a Felügyelő Tanácsot. Szükség
szerint ideiglenes bizottságokat alakít. Megtárgyalja az Igazgató Tanács tevékenységét
és jelentéseit és döntéseket hoz ezek ügyében. Megtárgyalja a párt és az állam, illetve a
párt és a többi párt közötti viszony szempontjából döntő jelentőségű kérdéseket és ha
tározatokat hoz ezek ügyében.
A Közgyűlés határozza vagy változtatja meg a párt területi szervezeteinek határait. O
dönt a párt különböző szervei között támadt vitákban és nézeteltérésekben. A Közgyű
lés határoz a tagoknak az Igazgató Tanács döntései ellen emelt panaszai ügyében.
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha annyi képviselő van jelen, hogy a tagság leg
alább fele képviseltetve legyen. A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza meg határo
zatait.
17. AZ IGAZGATÓ TANÁCS
HATÁSKÖRE
Az Igazgató Tanács a párt legfőbb végrehajtó szerve. Elnökből, titkárból, két (2) alel
nökből és öt (5) tagból áll. Kinevezése egy évre szól. A következő megbízatási időre
szóló újraválasztás lehetősége testületileg és egyénileg is megengedett.
Az Igazgató Tanács irányítja a párt folyó ügyeit. Összeállítja és realizálja a költségve
tést. Kidolgozza az álláspontokat, önállóan, vagy úgy, hogy az ideiglenesen összehívott
tanácsadó bizottságokat bízza meg vele. Irányelveket ad a párt területi és községi szer
veinek. Ösztönzi a tagtoborzást. Rendezi a párt szervei közötti viszonyt. Dönt a párt
szervei közt támadt nézeteltérések ügyében. Határozatot hoz a párt szerveinek illetve
tagságának panaszai kapcsán.
Kapcsolatokat épít ki és tart fenn a hasonló programokkal rendelkező pártokkal, il
letve az állami testületekkel. Végrehajtja a programprogapandára vonatkozó terveket a
párt rendeltetévései és céljaival összhangban. Dokumentálja az Igazgató Tanács tevé
kenységének tartalmát, lefolyását és eredményeit. Előkészíti a párt Közgyűlésének
anyagát és összehívja a Közgyűlést.
Az elnök képviseli és reprezentálja a pártot harmadik személyek felé. A titkár írja alá
a párt folyó ügyeivel kapcsolatos iratokat.
18. A FELÜGYELŐ
TANÁCS
HATÁSKÖRE
A Felügyelő Tanács elnökből és két (2) tagból áll. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az
Igazgató Tanács és a párt minden Igazgatóbizottsága munkáját. Felügyel a pénzügyke
zelésre. Megállapításairól jelentést terjeszt be a Közgyűlésnek illetve rendkívüli Köz
gyűlésnek. Javaslatot terjeszt be a végrehajtó szervek felmentésére.
19. A TERÜLETI ÉS KÖZSÉGI
SZERVEZETEK
A pártszervezetek területeit ideiglenesen az Alapító Tanács határozza meg. Megerősí
tésükre vagy megváltoztatásukra az Igazgató Tanács illetékes. A párt területi és községi
szervezeteinek az Alapító Tanács, illetve az Igazgató Tanács tartja nyilván.
A párttagok szabadon szervezkedhetnek községi szinten és önállóan választhatják
meg igazgatóbizottságaikat a községi gyűléseken.
Külön-külön legalább húszas (20) taglétszámú legalább három (3) községi szervezet,
saját területén önállóan alakíthat illetve szervezhet területi szerveket a jelen alapszabály
keretein belül.
20. A PÁRT MEGSZŰNÉSE
A párt akkor szünteti be működését, ha
a) háromnegyedes szótöbbséggel így dönt a párt Közgyűlése;
b) valamely jogszerűen és demokratikusan megválasztott szlovén parlamenti testület
ben született hatalmi rendelet így rendelkezik;

c) meghal Szlovénia utolsó ősz párduca.
Megjegyzés: Szabály szerint a párt tevékenységének megszűnte után a pártvagyon a
maribori aggok otthonai között kerül arányos felosztásra.
Az Ideiglenes Alapszabály módosított változata az 1990. I. 18-án megtartott Alapító
Közgyűlés jegyzőkönyvével összhangban.
(SZ. K. ford.)

RADIKÁLIS NÉPPÁRT
(Narodna radikalna stranka)
/. Narodna radikalna stranka (NRS) - Radikális Néppárt (RNP). A párt
szimbóluma,
amely 1990 januárjában készült el, a cirill betűs NRS stilizált változata, amely a pe
cséten is szerepel.
2. A párt tevékenységét 1990. január 19-én újítottuk fel. Erről a belgrádi belügyi tit
kárságot is értesítettük, feltüntetve, hogy a RNP tevékenységét a Demokratikus Fö
deratív Jugoszlávia Belügyminisztériuma
hagyta jóvá 4782. számú, 1945. október
9-én kiadott végzésével (DFJ Hivatalos Lapja, 78/45), amelyet soha senki sem he
lyezett hatályon kívül.
3. 4. Pártunk az 1945-ben elfogadott Alapszabály és Program, valamint a Kezdeménye
ző Bizottság 1990. január 13-án megtartott ülésén elfogadott Kiáltvány
alapján
folytatja munkáját (ez utóbbi
mellékelve).
5. Az RNP annak a pártnak a hagyományait folytatja, amely 1881-ben alakult meg
azonos
elnevezéssel.
6. Pártunk tevékenysége kiterjed az egész országra a helyi bizottságok és albizottságok
útján.
7. Legmagasabb rangú szerve az Országos
Közgyűlés.
8. Az eddigiekben, 1990. január 19-étől 1990. március 18-áig 26 helyi bizottságunk és
néhány albizottságunk alakult meg.
9. A helyi bizottságok elnökei képezik az RNP Főbizottságot.
10. A taglétszámunkra
vonatkozó adatokat most
rendezzük.
11. Pártunknak még nincs állandó székhelye; ideiglenes címe: Beograd, M. Birjuzova
13. Tel.: 011/631-850.
12. Pártunknak még nincs saját lapja.
13. Főbizottságunkból
1990. január 19-e óta két tagot kizártunk, egy pedig kilépett.
14. Pártunk részt vesz a választásokon.
15. Önállóan ténykedünk, s egyelőre nem gondolunk
koalícióra.
16. A Radikális Néppárt kezdeményező
bizottságának
tagjai:
Dura Z. Mijatovic, nyugdíjas ügyvéd (elnök)
Veljko N. Guberina,
ügyvéd
Dr. Jelena Daniiovié, tanár
Milenko P. Radic, ügyvéd
Dusán P. Dimitrijevié,
ügyvéd
Jankó N. Ducié, ügyvéd
Risto D. Komád, ügyvéd
Mihailo D. Mladenovic,
ügyvéd

