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STATUT STRANKE

DIALOG ZA NAPREDEK

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Stranka z imenom “Dialog za napredek” (v nadaljevanju: stranka) s tem statutom določa 
organizacijo in svoje delovanje. Skrajšano ime stranke je “Dialog”. Kratica stranke je DzN.

Program stranke s svojo aktivnostjo oblikujejo članice in člani stranke (v nadaljevanju: 
član).

Znak stranke sestavlja napis Dialog za napredek. V črko D je vstavljen lik ovalne oblike 
s koničastim delom rumene barve (RGB: 240, 180, 30; CMYK: 5, 30, 100, 0) in tremi belimi 
krogi v liku.

Napis Dialog za napredek je izpisan v dveh vrsticah tako, da je širina obeh vrstic enaka. 
Napis je v modri barvi (RGB: 50, 150, 200; CMYK: 75, 30, 5, 0) v tipografiji Museo Slab 500.

2. člen

Sedež stranke kot pravne osebe je v Miklavžu na Dravskem polju. Stranka deluje  
izključno v Občini Miklavž na Dravskem polju v Republiki Sloveniji in zato ni teritorial-
no organizirana.
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ČLANSTVO

3. člen

Če želi oseba postati član stranke, izpolni in podpiše pristopno izjavo. Na ta način 
se strinja s programom stranke in hkrati poravna članarino. Pristopna izjava vsebuje 
naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, spol, stalno ali začasno 
prebivališče, elektronski naslov, telefonske številke, izobrazbo, poklic in izjavo, da oseba 
doslej ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje.

Izjava lahko vsebuje še druge podatke, ki jih določi izvršni odbor stranke.

Ko se član vpiše v register članov, za katerega skrbi generalna tajnica ali tajnik, postane 
članstvo aktivno.

4. člen

Če se ugotovi, da delo novega člana podpisnika, njegovo javno nastopanje ali drugo 
javno delovanje ni v skladu s temeljnimi vrednotami, cilji ali programom stranke, lahko 
izvršni odbor v roku 90 dni po prejemu pristopne izjave zavrne vpis v seznam članov.

Na zavrnitev vpisa v seznam članov po odločitvi izvršnega odbora se lahko poda pri- 
tožba v roku 15 dni od uradne zavrnitve. To pritožbo nato obravnava nadzorni odbor na 
naslednji prvi seji.

Nadzorni odbor sprejme odločitev in le-ta je dokončna.

5. člen

Pravice članov stranke:
• obveščeni so o delovanju stranke,
• so del oblikovanja politike stranke ter se vključujejo v izvajanje njene strategije,
• se udeležujejo volitev v organe stranke ter so tudi izvoljeni v organe stranke,
• udeležujejo se kandidature za voljena in imenovana delovanja ter s svojo  

aktivnostjo krepijo in udejanjajo temeljne vrednote, na podlagi katerih je bila 
stranka v temelju ustanovljena,

Dolžnosti članov stranke:
• delujejo v skladu s sprejetim statutom in programom stranke,
• neposredno sodelujejo na funkcijah, za katere so bili izvoljeni ali imenovani ter 

uresničujejo sklepe organov,
• redno plačujejo članarino, in sicer po določbi izvršnega odbora stranke.
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6. člen

Če član izstopi ali je izbrisan oziroma izključen, se članstvo v stranki prekine.

Če član poda svoje razloge za izstop iz stranke in jih pisno pošlje izvršnemu odboru, 
lahko na ta način uradno izstopi iz stranke.

Kadar član več kot eno leto ne poravna članarine, se ga iz članstva izbriše.

Generalni tajnik oziroma tajnica stranke se na podlagi ugotovitvenega sklepa o izbrisu 
odloči za izbris iz članstva stranke. V primerih, ko član huje krši temeljne vrednote 
stranke, njen statut ali je njegovo delovanje v nasprotju s sprejetim programom, etičnim 
pravilnikom ali s sprejetimi sklepi stranke, se ga lahko izključi. Razlog za izključitev je 
lahko tudi ta statut, po katerem ne more postati član stranke.

Če član stranke v pristopni izjavi ne navede resničnih podatkov, in se to ugotovi, se ga 
lahko prav tako izključi.

Sklic, da se člana izključi, lahko predloži vsak član stranke ali njeni organi. O sklicu za 
izključitev člana odloči izvršni odbor stranke.

Član se lahko pritoži na sklep o izključitvi v roku 15 dni, in sicer od takrat, ko je izvršni 
odbor sprejel sklep o izključitvi.

Glede pritožbe na sklep o izključitvi se na drugi stopnji odloča nadzorni odbor stranke,

in sicer na prvi naslednji seji.

Odločitev nadzornega odbora je dokončna.
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ORGANIZACIJA STRANKE

7. člen

Stranka je organizirana na lokalni ravni.

8. člen

Štiri leta traja mandat vseh organov stranke.

Mandate se lahko podaljša za prehodno obdobje, in sicer do izvolitve novih organov, če 
ob prenehanju mandata niso izvoljeni novi organi.

Odločitve se odvijajo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah organov stranke.

Na rednih in izrednih sejah organov stranke se veljavno odloča, če je na seji navzočih več 
kot polovica članov organa.

Sklepe organ sprejema z večino glasov navzočih članov na seji, razen  če je z zakonom ali 
s tem statutom določeno drugače.

Za korespondenčno sejo morajo vsi člani organa prejeti vabilo s predlaganim dnevnim 
redom in gradivi v ustni, pisni ali elektronski obliki preko sodobnih komunikacijskih 
kanalov. Na korespondenčnih sejah mora biti omogočeno odločanje vsem članom  
organa, odločitve pa se sprejemajo z večino opredeljenih glasov članov, ki so se le-te 
udeležili, razen če statut ali drugi akti za posamezni organ določajo drugače. Če se na 
korespondenčno sejo odzove vsaj 30% članov, se šteje, da se s sklicem korespondenčne 
seje člani strinjajo.

Natančnejše pogoje za izvedbo korespondenčne seje, njen sklic, potek in glasovanje, 
določajo poslovniki organov.

Član organa stranke, se je dolžen udeleževati sej organov, katerih član je.

Če se zgodi, da se več kot trikrat v tekočem letu, in to neupravičeno, član ne udeleži seje 
organa, potem se mandat le-tega člana oziroma članice prekine.

Prav tako se sprejme poslovnik organa, po katerem se določijo natančnejša pravila za 
delovanje le-tega organa.
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ORGANI STRANKE

9. člen

Organi, ki so del stranke, so:
• kongres,
• izvršni odbor,

• predsednica oziroma predsednik,
• podpredsednica oziroma podpredsednik,
• generalna tajnica oziroma generalni tajnik,
• statutarna komisija in
• nadzorni odbor.

KONGRES

10. člen

Kongres je najvišji organ stranke. Slednji ima naslednje pristojnosti:
• sprejema statut in njegove spremembe,
• sprejema program in njegove spremembe,
• voli in razrešuje organe stranke (predsednika, podpredsednika, člane izvršnega 

odbora, člane nadzornega odbora …),
• odloči o prenehanju stranke, pripojitvi, spojitvi ali razdružitvi stranke.

Kongres se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na vsake štiri leta.

11. člen

Kongres sestavljajo vsi člani stranke, ki so podpisali pristopno izjavo k stranki.

12. člen

Redno sejo kongresa skliče predsednik oziroma predsednica stranke.

Izredno sejo kongresa lahko s pisno izjavo in predlaganim dnevnim redom zahteva tudi 
najmanj tretjina članov kongresa, ki morajo navesti razloge za zahtevo sklica. Če se poja-
vi ta zahteva, kongres skliče predsednik stranke, in sicer najkasneje v 30 dneh od preje-
ma pisne izjave. V nasprotnem primeru, če predsednica oziroma podpredsednik stranke 
ne skliče kongresa, izvršni odbor skliče kongres stranke. Če tega ne storita niti izvršni 
odbor niti predsednik oziroma predsednica stranke, in sicer 30 dni od predložitve pisne 
izjave, lahko kongres skličejo predlagatelji sami.

V vsakem primeru, redno li izredno, je potrebno vabilo s predlaganim dnevnim redom 
in gradivi za sklic kongresa posredovati vsem članom vsaj sedem dni pred kongresom.

Kongres je sklepčen, če se ga udeleži več kot polovica članov stranke. Če ob predvideni 
uri kongres ni sklepčen, se počaka pol ure, po preteku pol ure pa je kongres sklepčen 
tudi, če se ga udeleži vsaj 30 % članic ali članov stranke.
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IZVRŠNI ODBOR

13. člen

Obravnavanje vsebinskih vprašanj in sprejemanje vsebinskih izhodišč ter dopolnjevanje 
programskih dokumentov stranke izvaja izvršni odbor stranke. Zraven tega so naloge 
izvršnega odbora naslednje:

• skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa,
• kongresu poda predlog spremembe statuta in programa stranke,
• organizira in izvaja aktivnosti stranke ter se odloča o programskih, kadrovskih, 

strukturnih, organizacijskih ter ostalih zadevah stranke, kakor v zvezi s tem hkrati 
sprejema ustrezne akte,

• vodi postopke volitev v vse organe na lokalni ravni organiziranosti,
• sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke,
• imenuje strokovna delovna telesa ter določa tako vsebinski okvir njihovega 

delovanja kot tudi njihovo sestavo in mandat,
• določa kandidatno listo za volitve v organe lokalne skupnosti, in sicer v skladu z 

veljavno zakonodajo,
• sprejema pravilnike in druge akte stranke, s katerimi podrobneje ureja organizaci-

jo, delovanje in postopke znotraj stranke, razen če statut o tem določa drugače,
• odloča o izključitvi iz stranke,
• opravlja druge naloge, ki so določene s tem statutom,
• spremlja izpolnjevanje programa in kongresnih usmeritev stranke ter daje 

politične smernice tako za delo stranke kot tudi njenih organov med kongresoma,
• sprejema programske dokumente,
• odloča o koalicijskih in drugih povezovanjih stranke,
• obravnava delo ostalih organov stranke,
• na predlog predsednice oziroma predsednika stranke imenuje generalno tajnico 

oziroma tajnika stranke,
• določa, in sicer na predlog predsednice oziroma predsednika stranke, kandidatke 

in kandidate za volitve v državni zbor in za predsednico oziroma predsednika 
republike ter kandidatke in kandidate za volitve v organe lokalnih skupnosti in v 
Evropski parlament, ob upoštevanju enakih možnosti obeh spolov,

• opravlja druge naloge, ki so določene s tem statutom in s sklepi kongresa,
• obravnava posamezna vsebinska vprašanja, pripravlja ustrezne podlage in 

oblikuje stališča, s katerimi se sprejemajo odločitve v organih stranke,

• odloča o spreminjanju naslova sedeža stranke.
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14. člen

Izvršni odbor sestavljajo naslednji člani:
• predsednica oziroma predsednik stranke,
• podpredsednica oziroma podpredsednik stranke,
• generalna tajnica oziroma tajnik,
• vsi člani, ki so bili izvoljeni za županjo oziroma župana, v občinski svet ali  

krajevne svete ter člane občinskih odborov.

15. člen

Najmanj enkrat na vsake tri mesece se izvršni odbor stranke sestane, sicer pa po  
potrebah in pobudah.

Predsednica oziroma predsednik stranke je hkrati tudi na čelu izvršnega odbora kot 
predsedujoči. Slednja oziroma slednji seje tudi sklicuje in vodi.

Najmanj tretjina članic oziroma članov izvršnega odbora stranke lahko s predlaganim 
dnevnim redom zahtevajo sklic seje izvršnega odbora, in sicer hkrati podajo še vzroke in 
razloge za sklic ter zahteve, ki jih želijo sprejeti.

Če se pojavi ta zahteva, predsednica oziroma predsednik stranke skliče sejo izvršnega 
odbora, in sicer najkasneje v 30 dneh od prejema pisne izjave.

PREDSEDNICA oziroma PREDSEDNIK STRANKE

16. člen

Predsednica oziroma predsednik stranke ima naslednje naloge:
• vodi in predstavlja stranko v javnosti,
• skrbi, da se uresničujejo sklepi in stališča kongresa ter izvršnega odbora,
• predlaga kandidatke oziroma kandidate za podpredsednico oziroma  

podpredsednika stranke,
• predlaga generalno tajnico oziroma generalnega tajnika, in sicer predlog predloži 

kongresu v imenovanje,
• poroča o svojem delu kongresu in izvršnemu odboru stranke,
• opravlja druge naloge, ki so določene s tem statutom.

Kongres se odloči, koga bo volil za predsednico oziroma predsednika stranke.
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PODPREDSEDNICA oziroma PODPREDSEDNIK STRANKE

17. člen

Podpredsednica oziroma podpredsednik stranke opravlja naslednje naloge:
• sodeluje s predsednico oziroma s predsednikom stranke, in sicer tako pri 

uresničevanju sklepov kot tudi stališč kongresa ter izvršnega odbora stranke,
• nadomešča predsednico oziroma predsednika stranke, in sicer v primeru njene 

oziroma njegove odsotnosti, kar mora biti v skladu s tem statutom in navodili, ki 
jih poda predsednica oziroma predsednik stranke,

• o svojem delu poroča tako kongresu kot tudi izvršnemu odboru stranke,
• opravlja druge naloge, ki so določene s tem statutom.

Kongres stranke se odloči, koga bo volil za podpredsednico oziroma podpredsednika 
stranke.

GENERALNA TAJNICA oziroma GENERALNI TAJNIK

18. člen

Generalna tajnica oziroma generalni tajnik opravlja naslednje naloge:
• zastopa stranko v pravnem prometu,
• odgovarja tako za finančno kot materialno poslovanje stranke,
• pripravlja tako letni finančni načrt kot tudi poročilo,
• zagotavlja administrativno, organizacijsko in strokovno podporo organom stranke, 

in sicer na državni ravni organiziranosti,
• vodi postopke in ureja premoženjskopravna razmerja stranke. Prav tako vodi 

pravno nasledstvo ob morebitnem izbrisu stranke iz registra oziroma ob 
morebitnem prenehanju delovanja stranke,

• opravlja druge zadolžitve, ki mu jih narekuje predsednica oziroma predsednik 
stranke ali izvršni odbor stranke,

• opravlja še druge naloge, ki so določene s tem statutom.
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NADZORNI ODBOR

19. člen

Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:
• nadzoruje tako finančno kot tudi materialno poslovanje stranke,
• ocenjuje tako skladnost ravnanj kot tudi odločitev organov, kar je določeno s statu-

tom stranke,
• odloča o pritožbah, ki so bile podane tako zoper sklep o zavrnitvi vpisa v seznam 

članov kot tudi o izključitvi iz članstva,
• opravlja še druge naloge, ki so določene s tem statutom.

Nadzorni odbor ima predsednico oziroma predsednika ter hkrati še dva člana, pri tem 
pa se upošteva načelo o zastopanosti obeh spolov.

Če gre za članstvo v nadzornem odboru, to pomeni, da ni združljivo s članstvom v dru-
gem organu stranke, izjema je le članstvo v kongresu stranke.

Nadzorni odbor stranke se odloča na podlagi treh kriterijev, in sicer na svojo pobudo, na 
pobudo članov stranke in na pobudo organov stranke.

20. člen

Najmanj enkrat letno se nadzorni odbor stranke sestane, lahko pa se sestane večkrat, če 
se za to pokaže potreba.

Predsednica oziroma predsednik nadzornega odbora stranke se odloči, da bo sklical in 
vodil sejo nadzornega odbora stranke.

Na zahtevo dveh članov nadzornega odbora, ki jo podata pisno, se lahko prav tako skliče 
seja nadzornega odbora.

Če se to zgodi, nato najkasneje v 30 dneh, potem ko je bila podana pisna izjava, 
predsednica oziroma predsednik nadzornega odbora stranke skliče sejo nadzornega 
odbora.

STATUTARNA KOMISIJA

21. člen

Pooblastila statutarne komisije so naslednje:
• daje obvezne razlage tega statuta,
• ocenjuje skladnost aktov stranke s tem statutom,
• sprejema tako mnenja kot tudi razlage o splošnih ter drugih aktih stranke,
• opravlja še druge naloge, ki so določene s tem statutom.

Na izvršni odbor stranke se lahko poda pritožba zoper odločitve statutarne komisije. 
Ob tem je odločitev, ki jo poda izvršni odbor stranke, dokončna. V tem primeru je rok za 
pritožbo na sklepe, ki jih je podala statutarna komisija, trideset dni, in sicer od takrat, ko 
so bili sklepi sprejeti.
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JAVNOST DELOVANJA

22. člen

Stranka zagotavlja tako transparentno kot tudi javno delovanje, kar počne z obveščan-
jem javnosti preko svoje uradne spletne strani, z izjavami za javnost in seveda na druge 
ustrezne načine, ki so v protokolu za stike z javnostmi.

VOLITVE IN IMENOVANJA

23. člen

Volitve organov se opravljajo javno, če drugače ne odloči kongres. V primeru tajnega 
glasovanja kongres določi način le-tega.

Kongres imenuje volilno komisijo, sestavljeno iz treh članov. Člani volilne komisije ne 
smejo kandidirati na volitvah.

24. člen

Glasuje se le za kandidatke oziroma kandidate, ki soglašajo s kandidaturo.

25. člen

Kandidata se izvoli, če prejme večino opredeljenih glasov.

V kolikor nihče ne prejme večine, se volitve ponovijo med kandidatoma, ki sta zbrala 
največ glasov, oziroma med kandidati, če so zbrali enako število glasov.

26. člen

Na kandidatni listi za organe je lahko včasih več kandidatk oziroma kandidatov, kot pa 
se jih voli. V tem primeru člani volivci izvolijo tiste kandidatke oziroma tiste kandidate, 
ki so dobili največ glasov.

Vsak lahko voli le toliko kandidatov, kot jih je potrebno voliti.
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PRENEHANJE FUNKCIJ

27. člen

Prenehanje funkcije članu v organu se zgodi v naslednjih primerih:
• kadar mu poteče mandat,
• kadar odstopi s funkcije,
• kadar se ga izbriše ali kadar izstopi iz članstva, če se ugotovi neupravičena neu-

deležba na sejah v skladu s tem statutom,
• v primeru smrti.

Član, ki sodeluje v organu, slednjemu pisno posreduje ter hkrati obvesti izvršni odbor 
stranke, razen v primeru smrti.

28. člen

Posamezni člani so lahko razrešeni tudi pred iztekom mandata, in to lahko storijo organi 
stranke sami.

Pri razrešitvi se smiselno uporabljajo določbe, ki določajo izvolitev.

Izvršni odbor ali najmanj tretjina članov stranke lahko poda pobudo za razrešitev  
predsednice oziroma predsednika stranke, podpredsednice oziroma podpredsednika 
stranke.

Vzrok za razrešitev je mogoče podati, če član organa ali organ kot celota ne izvršujejo 
nalog, ki so bile določene s tem statutom in sprejetim programom stranke.

FINANCIRANJE IN POSLOVANJE

29. člen

Pridobivanje sredstev za delovanje stranke lahko poteka na naslednje načine:
• s članarino,
• prispevki fizičnih oseb ter
• iz drugih z zakonom določenih virov.

Po predlogu generalne tajnice oziroma generalnega tajnika izvršni odbor stranke lahko 
sprejme ali podrobneje ureja finančno in materialno poslovanje stranke.

Če bi se izkazalo, da je treba, bi člani izvršnega odbora eno sejnino podarili v obliki 
donacije.
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PRENEHANJE DELOVANJA STRANKE

30. člen

Izvršni odbor stranke poda predlog za prenehanje, spojitev, pripojitev ali razdružitev 
stranke predsednici ali predsedniku stranke.

Predsednica oziroma predsednik stranke v roku enega meseca skliče kongres stranke, ki 
odloči o prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke.

Kongres odloča glede odločitve o premoženjskopravnih razmerjih v primeru prenehanja 
delovanja stranke in v primeru izbrisa stranke iz registra, skladno z veljavnimi predpisi. 
Izvršitev opravi generalna tajnica oziroma generalni tajnik.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen

Ustanovni kongres stranke je javen.

32. člen

Na ustanovnem kongresu volivci izvolijo predsednico oziroma predsednika, podpred-
sednico oziroma podpredsednika, generalno tajnico oziroma generalnega tajnika, pet 
članic oz. članov izvršnega odbora, nadzorni odbor in statutarno komisijo ne glede na 
določbe tega statuta.

33. člen

Ko volivci na ustanovnem kongresu izvolijo tako predsednico oziroma predsednika 
stranke, ki je njen predstavnik, kot tudi izvršni odbor, je stranka konstituirana oziroma 
ustanovljena.

34. člen

Predsednica oziroma predsednik stranke na pobudo izvršnega odbora za volitve v letu 
2018 določa kandidatke in kandidate, in sicer ne glede na določbe tega statuta.

35. člen

Ko kongres stranke sprejme statut, slednji prične veljati z dnem sprejema statuta. 

Miklavž, 22. 9. 2018

Dr. Iztok Peterin, predsednik stranke   Dejan Paska, tajnik stranke
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