
Statut stranke Lista Aleš Bržana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(Ime in sedež stranke stranke) 

Ime stranke je: Lista Aleša Bržana (v nadaljevanju: stranka). 
Kratica stranke je: LAB 
Sedež stranke je v Kopru. 

Stranka deluje na območju obalnih občin (Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina Izola, Občina 
Ankaran), v kolikor se izkaže interes ali potreba, lahko tudi širše, na celotnem območju Slovenije. 

Stranka lahko sodeluje in se lahko povezuje s sorodnimi političnimi strankami, listami, združenji, gibanji in 
drugimi skupinami v Sloveniji, zamejstvu, Evropi in po svetu. 

Stranka je pravna oseba.  

2. člen 
(Znak stranke) 

Stranka ima znak in žig, ki sta določena v grafični upodobitvi znaka stranke. 

Grafično upodobitev znaka stranke sprejme kongres stranke ob sprejetju statuta stranke. 

Znak stranke je sestavljen iz kroga modre barve (C:60%, M: 0%, Y: 0%, K:0%) v katerem je kratica stranke 
(LAB), pod njo pa stilizirani valovi bele barve. Na desni strani kroga je izpisano ime stranke Lista Aleša 
Bržana v sivi barvi (C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 80%). Uporabljena pisava je Dosis. 

3. člen 
(Teritorialna organiziranost) 

Po teritorialnem načelu je stranka lahko organizirana v lokalne odbore, ki zajemajo območje posamezne 
občine. 

4. člen 
(Zastopanje stranke) 

Stranko predstavlja v javnosti in zastopa v pravnem prometu predsednica/predsednik (v nadaljevanju: 
predsednik), v njegovi odsotnosti pa podpredsednica/podpredsednik (v nadaljevanju: podpredsednik) 
oziroma sekretar/sekretarka stranke (v nadaljevanju: sekretar), v kolikor je zadržan tudi podpredsednik. 

Vsi pojmi v statutu navedeni v moški spolni obliki veljajo in se uporabljajo tudi za žensko spolno obliko. 
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II. ČLANSTVO 

5. člen 
(Član stranke) 

Članica oziroma član stranke (v nadaljevanju: član) je lahko vsaka državljanka oziroma vsak državljan (v 
nadaljevanju: državljan) Republike Slovenije, ki sprejema program in statut stranke ter, v kolikor je to 
predvideno in sprejeto na kongresu stranke, redno plačuje članarino. 

Član stranke je lahko tudi državljan države članice Evropske unije v okvirih kot je to določeno z zakonom in 
pod pogoji iz prejšnjega odstavka. 

Član stranke ne more biti oseba, ki je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje in to vse dotlej, dokler 
trajajo pravne posledice obsodbe.  

6. člen 
(Pristopna izjava) 

Z lastnoročnim podpisom na ustrezni obrazec (pristopna izjava) postane podpisnik član stranke. 

Pristopna izjava je enotna. Obliko pristopne izjave predpiše izvršni odbor stranke. Članstvo nastane z 
vpisom v register članstva in je individualno. Vpis v register se opravi na podlagi izročene/prejete pristopne 
izjave in, v kolikor je to predvideno in sprejeto na kongresu stranke, potrdilom plačane članarine. Register 
se vodi na sedežu stranke. 

Pristopna izjava se šteje za izročeno, če jo podpisnik izroči predstavniku kateregakoli organa stranke ali jo 
pošlje po pošti na sedež stranke. Kot potrdilo o članstvu se lahko članu izda ustrezno člansko izkaznico. 
Obliko članske izkaznice opredeli izvršni odbor stranke s posebnim pravilnikom. 

Podatki, pridobljeni s pristopno izjavo, se uporabljajo izključno za potrebe stranke in v skladu z veljavno 
zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. 

7. člen 
(Pravice in dolžnosti članov) 

Član stranke ima pravico, da: 
• oblikuje, sooblikuje in uresničuje program in politiko stranke, 
• deluje v stranki in njenih organih, 
• voli in je voljen v organe stranke, 
• kandidira na strankinih listah za volitve, 
• se v svojem javnem delovanju sklicuje na program in stališča stranke, 
• je obveščen o dejavnostih stranke in strankinih poslank in poslancev, 
• daje vsem organom stranke predloge ter postavlja vprašanja s pravico, da dobi odgovore, 
• izstopi iz stranke (s pisnim izstopom, naslovljenim na sedež stranke), 
• odstopi z voljene in imenovane funkcije in 
• zagotavlja in uživa strankino solidarnost. 

Član stranke ima dolžnost, da: 
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• s svojim ravnanjem uveljavlja temeljne strankine vrednote in s tem krepi njen ugled, 
• ravna skladno s programom, statutom, pravilniki in drugimi splošnimi akti stranke ter jih aktivno 

uresničuje, 
• izvaja naloge, ki jih je osebno prevzel v okviru delovanja stranke in o tem poroča pristojnim organom 

stranke, 
• plačuje članarino, v kolikor je to predvideno in sprejeto na kongresu stranke. 

Voljeni in imenovani člani stranke so odgovorni organom, ki so jih imenovali oziroma izvolili. 

Vsi organi stranke, funkcionarji, imenovani ali voljeni na predlog stranke in opredeljeni kot funkcionarji v 
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, delujejo v skladu z načeli integritete in skladno z etičnimi 
normami in veljavnim pravom.  

8. člen 
(Prenehanje članstva) 

Članstvo v stranki preneha z izstopom, izbrisom, z izključitvijo ali s smrtjo. 

Član iz stranke izstopi tako, da izvršnemu odboru pošlje pisno odstopno izjavo, v kateri lahko navede 
razloge za svoj izstop. 

Člana stranke se iz članstva izbriše, če več kot leto ni poravnal članarine, v kolikor je predvidena. 
Ugotovitveni sklep o izbrisu iz članstva sprejme sekretar stranke. 

Člana stranke se izključi v primeru hujših kršitev temeljnih vrednot stranke, njenega statuta ali delovanja v 
nasprotju s programom ali sprejetimi sklepi stranke in razlogov, zaradi katerih po tem statutu ne more 
postati član stranke. 

Pobudo za izključitev lahko poda vsak član stranke in njeni organi. O pobudi za izključitev odloča izvršni 
odbor stranke.  

Zoper sklep o izključitvi iz stranke lahko poda član, na katerega se sklep nanaša, pritožbo v roku 15 dni od 
sprejetja sklepa. O pritožbah na drugi stopnji odloča nadzorni odbor stranke na prvi naslednji seji. Odločitev 
nadzornega odbora o pritožbi je dokončna.  

V primeru razrešitve nosilca funkcije imenuje izvršni odbor za čas do izvolitve novega nosilca vršilca 
dolžnosti funkcije za dobo največ šestih mesecev. 

III. ORGANI STRANKE  

9. člen 
(Organi stranke in mandat) 

Organi stranke so: 
• kongres, 
• izvršni odbor, 
• predsednik, 
• podpredsednik, 
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• sekretar, 
• nadzorni odbor, 
• predsedniki lokalnih odborov in 
• predsedniki posvetovalnih teles. 

Mandat vseh organov stranke traja štiri leta. Če ob prenehanju mandata niso izvoljeni novi organi, se 
mandate podaljša za prehodno obdobje, do izvolitve novih organov. 

Kolegijski organi stranke odločajo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. 

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 statutom določeno 
drugače.  

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

Člani kolegijskih organov stranke so se dolžni udeleževati sej organov, katerih člani so. Če se član 
kolegijskega organa iz opravičenih razlogov ne udeleži sej organa več kot trikrat v tekočem letu, mandat 
tega člana kolegijskega organa preneha.  

Kolegijski organ sprejme poslovnik, s katerim določi natančnejša pravila za delovanje tega organa. 

10. člen 
(Kongres) 

Kongres stranke je njen najvišji organ. Pristojnosti kongresa so: 
• določa politične in druge usmeritev stranke, 
• sprejema in spreminja statut stranke, 
• ustanavlja in ukinja posvetovalna telesa ter imenuje njihove predsednike, 
• ustanavlja in ukinja lokalne odbore ter imenuje njihove predsednike, 
• sprejema program, druge programske dokumente in poslovnik kongresa, 
• odloča o prenehanju stranke, spojitvi z drugimi strankami, pripojitvi k drugi stranki ali razdružitvi stranke, 
• odloča o pritožbah in ugovorih na odločitve organov stranke, 
• odloča o članarini in njeni višini, 
• voli, imenuje in razrešuje predsednika, podpredsednika in sekretarja stranke, 
• voli, imenuje in razrešuje člane izvršnega in nadzornega odbora, 
• sprejema znak stranke in njegove spremembe in 
• opravljanje drugih nalog, določenih s tem statutom. 

Kongres sklicuje predsednik stranke v skladu s potrebami in razmerami v stranki na svojo pobudo ali na 
zahtevo najmanj ene tretjine (1/3) članov stranke ali dveh tretjin (2/3) članov izvršnega odbora ali dveh 
tretjih (⅔) nadzornega odbora. Obvezno pa ga skliče 60 dni pred iztekom mandata izvršnega odbora 
stranke. Podrobnejše delovanje kongresa se lahko uredi s poslovnikom kongresa. 

Člani kongresa so vsi člani stranke. Kongres je sklepčen, če je prisotnih vsaj 1/3 vseh članov stranke. V 
kolikor ni prisotno zadostno število članov se pričetek kongresa prestavi za 30 minut. Po preteku tega časa 
zadostuje za sklepčnost prisotnost vsaj 5 odstotkov celotnega članstva. 
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Sklic kongresa z gradivi je treba udeležencem poslati s predlogom dnevnega reda vsaj deset dni pred 
kongresom. 

11. člen 
(Izvršni odbor) 

Predsednik stranke je tudi predsednik izvršnega odbora. 

Izvršni odbor sestavljajo: 
• predsednik stranke, 
• podpredsednik stranke in 
• sekretar stranke. 

Izvršni odbor lahko sestavljajo tudi predsedniki lokalnih odborov, če so le-ti ustanovljeni ter predsedniki 
posvetovalnih teles, če so le-ta ustanovljena, po predhodnem imenovanju predsednikov v izvršni odbor s 
strani kongresa stranke. 

Na seje izvršnega odbora se redno vabi tudi predsednika nadzornega odbora. Izvršni odbor stranke se 
sestane najmanj štirikrat letno oziroma po potrebi. 

Predsednik izvršnega odbora vodi seje, skrbi za njihovo pripravo ter za izvrševanje sklepov kongresa in 
predstavlja izvršni odbor v javnosti. Izvršni odbor skliče predsednik izvršnega odbora na lastno pobudo, na 
zahtevo kateregakoli člana izvršnega odbora ali na zahtevo nadzornega odbora. Prvo sejo izvršnega odbora 
po kongresu skliče predsednik izvršnega odbora najkasneje v 60 dneh po kongresu. 

Član izvršnega odbora se je v primeru odsotnosti s seje dolžan pisno oziroma v elektronski obliki opravičiti 
najmanj dan pred sejo. Članu izvršnega odbora, ki se dvakrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži seje 
izvršnega odbora niti zanjo ne zagotovi pooblaščenega predstavnika, preneha mandat v izvršnem odboru in 
z njim povezana funkcija v stranki. 

Izvršni odbor je sklepčen in lahko veljavno odloča, kadar je prisotna večina njegovih članov, ki imajo 
glasovno pravico. Pravila o delu lahko podrobneje določa poslovnik o delu izvršnega odbora, ki ga z 
dvotretjinsko večino navzočih članov sprejema in spreminja izvršni odbor. 

12. člen 
(Pristojnosti izvršnega odbora) 

Pristojnosti izvršnega odbora so, da: 
• vodi stranko, 
• ustanavlja in ukinja lokalne odbore, 
• imenuje člane lokalnih odborov, 
• ustanavlja in ukinja posvetovalna telesa, 
• imenuje člane posvetovalnih teles, 
• nadzira in koordinira delo lokalnih odborov in posvetovalnih teles, 
• spremlja izvajanje sklepov organov stranke, 
• sklepa o oblikovanju koalicij z drugimi strankami, 
• pripravlja predlog spremembe in dopolnitve programa ter statuta stranke, 
• predlaga kongresu višino članarine stranke, 
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• sprejema letni finančni načrt, 
• potrjuje letni obračun, 
• določa delitveno razmerje finančnih sredstev med lokalnim odbori in organi, 
• rešuje vloge, naslovljene na izvršni odbor ali stranko, 
• uresničuje program stranke, 
• organizira in izvaja dejavnosti stranke, 
• določi znak in pečat, 
• obravnava in zavzema stališča do pobud, predlogov, mnenj in pritožb, ki so naslovljeni na izvršilni odbor, 
• obravnava in zavzema politična stališča do aktualnega dogajanja v družbi, 
• potrjuje in sooblikuje predloge lokalnih odborov oziroma dela članstva iz posameznih lokalnih skupnosti 

glede kandidatk/kandidatov in kandidatnih list za organe lokalnih skupnosti in oblikuje predloge 
kandidatur oziroma kandidatnih list za funkcije v organih pokrajine, 

• določa kandidate in kandidatke za volitve v državni zbor, za predsednika republike, v organe lokalne 
skupnosti in v Evropski parlament, 

• določa volilne taktike in strategije stranke pred volitvami, 
• ustanavlja podjetja in izdaja glasila, revije ter druge publikacije v skladu z veljavno zakonodajo, 
• predlaga kongresu kandidate za organe stranke, 
• sprejema pravilnike in določa druga pravila za delo stranke, 
• pooblašča člane organov in posameznike za opravila v imenu stranke, 
• sprejema spremembe naslova sedeža stranke (ulice in hišne številke) in 
• opravlja druge zadeve, določene s tem statutom ali sklepom kongresa. 

13. člen 
(Predsednik) 

Predsednik stranke oz. izvršnega odbora: 
• sklicuje in vodi seje izvršnega odbora, 
• izvršuje sklepe izvršnega odbora in drugih organov, 
• predstavlja stranko v javnosti, 
• zastopa stranko v pravnih razmerjih in je zakoniti zastopnik stranke, 
• je odgovoren za materialno in finančno poslovanje stranke, razen če ni v pravilniku o finančnem in 

materialnem poslovanju stranke drugače določeno, 
• podpisuje akte, ki jih sprejema izvršni odbor, 
• poroča kongresu o svojem delu in o delu izvršnega odbora in 
• opravlja druge naloge po pooblastilu kongresa. 

Predsednik stranke lahko svoja pooblastila za čas svoje odsotnosti prenese na podpredsednika stranke ali 
sekretarja stranke. Če tega iz objektivnih razlogov ni zmožen storiti, lahko to stori v njegovem imenu izvršni 
odbor stranke. 

14. člen 
(Podpredsednik) 

Podpredsednik stranke: 
• sodeluje s predsednikom stranke pri uresničevanju sklepov in stališč kongresa ter izvršnega odbora 

stranke, 
• nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti oziroma začasne nezmožnosti, skladno s tem 

statutom in navodili predsednika, 
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• o svojem delu poroča kongresu ter izvršnemu odboru stranke, 
• opravlja druge naloge, določene s tem statutom. 

Podpredsednika stranke voli in razrešuje kongres stranke. 

15. člen 
(Sekretar) 

Sekretar stranke: 
• na podlagi pooblastila predsednika, v času njegove odsotnosti oziroma začasne nezmožnosti, opravlja 

naloge predsednika, 
• je predpostavljena oseba zaposlenim v organih stranke na vseh ravneh organizacije in odloča o pravicah 

ter obveznostih iz delovnega razmerja, kolikor takšna razmerja obstajajo, 
• je odgovoren za pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi stranke, 
• pripravlja letni finančni načrt in poročilo, 
• skrbi za pretok informacij in usklajeno delovanje med organi stranke, 
• za posamezne naloge lahko v dogovoru s predsednikom pooblasti tudi druge ljudi in 
• opravlja druge naloge ter izvršuje pooblastila po tem statutu. 

16. člen 
(Nadzorni odbor) 

Člane nadzornega odbora stranke izvoli kongres stranke. Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Seje 
nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, ki ga iz svojih vrst izvoli nadzorni odbor. 
Predsednik je sejo dolžan sklicati na zahtevo predsednika stranke, izvršnega odbora stranke in članov 
nadzornega odbora v največ tridesetih dneh po prejeti zahtevi. Pred izvolitvijo predsednika skliče sejo 
nadzornega odbora predsednik stranke. 

Nadzorni odbor: 
• spremlja in nadzoruje delo organov stranke, 
• opozarja in zahteva odpravo napak in nedoslednosti pri delu organov stranke glede na program, statut, 

pravilnike, poslovnike in druga pravila oziroma akte stranke, 
• preverja skladnost vseh aktov stranke, odborov in forumov stranke, s statutom stranke in odreja 

razveljavitev neskladnih določil oziroma sklepov, 
• nadzira finančno in materialno poslovanje stranke, opozarja na nepravilnosti in zahteva odpravo le-teh, 
• seznanja s svojimi sklepi člane in organe stranke, ki jih ti sklepi prizadevajo, 
• o svojem delu poroča kongresu in 
• opravlja druge naloge in obveznosti, ki izhajajo iz tega statuta. 

Če organ stranke, na katerega je bila naslovljena zahteva nadzornega odbora za odpravo napak, 
nepravilnosti, neskladij ali nedoslednosti, te zahteve ne upošteva, odloči o spornem vprašanju kongres 
stranke, katerega sklep je obvezujoč. 

Članstvo v nadzornem odboru je nezdružljivo z opravljanjem katere koli druge izvoljene funkcije v stranki. 
Član nadzornega odbora ne more soodločati o zadevi, v katero je sam vpleten. 

Seje nadzornega odbora so najmanj enkrat letno oziroma po potrebi. 
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Za svoje delo lahko nadzorni odbor sprejme poslovnik o delu. 

17. člen 
(Lokalni odbori) 

Stranka ima lahko enega ali več lokalnih odborov (v nadaljevanju: lokalni odbori). Lokalne odbore ustanovi 
izvršni odbor po potrebi. Lokalni odbor ima predsednika lokalnega odbora.  

Lokalni odbori imajo lastno finančno in materialno poslovanje v okviru dela računa s katerim razpolagajo, in 
v okviru pooblastil, ki jih določa pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju stranke. Predsedniki 
lokalnih odborov so pooblaščeni za finančno in materialno poslovanje lokalnih odborov v okviru finančnega 
načrta, sprejetega za lokalni odbor. 

Predsedniki lokalnih odborov so tudi člani izvršnega odbora stranke, ko jih potrdi kongres. Člani lokalnih 
odborov se sestajajo najmanj enkrat letno oziroma po potrebi na zboru, kjer izvolijo predsednika lokalnega 
odbora. Pristojnosti predsednika lokalnega odbora določi izvršni odbor stranke v aktu o ustanovitvi oziroma 
v drugem aktu. 

18. člen 
(Delovna telesa) 

Stranka in lokalni odbori lahko za lažje uresničevanje politike stranke, pripravo programskih ali strateških 
smernic za posamezna področja delovanja, ustanavljajo delovna telesa.  

Delovno telo vodi ga koordinator. 

Delovno telo ustanovi in ukine ter imenuje koordinatorja odbora predsednik stranke oziroma za področje 
posameznega lokalnega odbora, predsednik lokalnega odbora.  

19. člen 
(Posvetovalna telesa) 

Stranka ima lahko eno ali več posvetovalnih teles, ki jih na predlog izvršnega odbora ustanovi in ukine 
kongres in so namenjena različnih vsebinskim družbenim področjem, s katerimi se stranka ukvarja.  

Posvetovalno telo ima predsednika, ki ga imenuje kongres. Predsedniki posvetovalnih teles so tudi člani 
izvršnega odbora stranke, ko jih potrdi kongres. 

Predsedniki posvetovalnih teles podajajo predloge vsebinskih usmeritev stranke na podlagi predlogov 
članov in zaznanih družbenih vrzeli.  

IV. KANDIDIRANJE IN VOLILNA PRAVILA STRANKE 

20. člen 
(Kandidat stranke) 
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Kandidatka oziroma kandidat (v nadaljevanju: kandidat) stranke je lahko vsaka polnoletna državljanka 
oziroma polnoletni državljan Republike Slovenije, ki ima pasivno in aktivno volilno pravico v skladu z 
zakonom. 

Postopek določanja kandidatk in kandidatov ter kandidatnih list za državnozborske volitve, volitve v državni 
svet, volitve predsednika republike, volitve v občinske, mestne in pokrajinske svete, volitve v Evropski 
parlament ter volitve županj in županov opredeli poseben pravilnik, ki ga sprejme izvršni odbor stranke. 

Pri predlaganju in izboru kandidatov se enakopravno upoštevajo naslednja merila: 
• enakopravna zastopanost obeh spolov, 
• strokovna usposobljenost in kompetence kandidata, 
• ugled in poznanost kandidata v določenem volilnem okraju in širše, 
• rezultati dosedanjega dela in prispevek k uresničevanju programa stranke, 
• kandidatov javen pozitivni odnos do stranke in 
• sposobnost za opravljanje funkcije. 

Izvršni odbor stranke naredi izbor in določi seznam kandidatov stranke. Na seznamu je lahko največ toliko 
kandidatov, kolikor se jih voli. Vsak kandidat stranke mora pred uvrstitvijo na seznam kandidatov podpisati: 
• soglasje, da kandidira kot kandidat stranke, 
• etični kodeks stranke. 

Kandidatne liste na vseh ravneh morajo zagotavljati enakopravno zastopanost spolov, razen če to 
onemogoča struktura članstva, pri čemer stranka cel čas aktivno deluje v smeri, da so njene članice in člani 
po spolu uravnoteženi. 

21. člen 
(Volitve) 

Volitve v organe stranke so praviloma javne, imenovanja pa opravijo pristojni organi z javnim glasovanjem. 
Kandidatne liste za organe stranke na vseh ravneh morajo zagotavljati enakopravno zastopanost spolov, 
razen če to onemogoča struktura članstva. Člani organov, individualni organi stranke ter nosilke in nosilci 
drugih funkcij v stranki se volijo po opravljenem postopku evidentiranja in kandidiranja. 

Postopke in merila za predlaganje in volitve članov organov, individualnih organov ter nosilk in nosilcev 
drugih funkcij določa pravilnik, ki ga po opravljeni razpravi med članstvom sprejme izvršni odbor.  

Pri predlaganju kandidatov za funkcije v stranki se upoštevajo naslednja merila: 
• enakopravna zastopanost obeh spolov, 
• strokovna usposobljenost in kompetence kandidata, 
• rezultati dosedanjega dela in prispevek k uresničevanju programa stranke, 
• ugled kandidata v državi oziroma v okolju, v katerem kandidira za določeno funkcijo v stranki, 
• sposobnost za opravljanje funkcije, 
• ustrezna starostna, regijska in spolna zastopanost glede na strukturo članstva stranke. 

22. člen 
(Mandat) 
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Mandat za vse voljene funkcije v stranki je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve, razen če je s tem 
statutom določeno drugače. Mandat se izteče s potekom štiriletnega roka, s prenehanjem članstva, z 
odstopom s funkcije ali s sklepom pristojnega organa. Član organa stranke ali nosilec drugih funkcij v 
stranki lahko odstopi. Njegova funkcija preneha, ko organ, v katerem nosilec funkcije deluje, prejme pisno 
izjavo o odstopu. V primeru odstopa nosilca predsedniške funkcije ali vršilca dolžnosti nosilca predsedniške 
funkcije, določi organ, v katerem je ta nosilec deloval, vršilca dolžnosti njegove funkcije do izvolitve oziroma 
imenovanja novega nosilca te funkcije. 

V. ODLOČANJE IN DELOVANJE STRANKE 

23. člen 
(Odločanje organov stranke) 

Organi stranke veljavno odločajo, če je na seji navzoča več kot polovica članov organa in je za sklep 
glasovalo več kot polovica navzočih oziroma drugače v kolikor je opredeljeno v tem statutu. 

Organi stranke lahko o internih strankinih zadevah odločajo tudi brez javnosti. 

Če med razpravo predsednik stranke zazna bistveno nasprotujoča si mnenja znotraj članov organa, ta pred 
odločanjem organa, predlaga izvršnemu odboru v odločanje, ali je predlagana vsebina primerna za 
odločanje. V kolikor izvršni odbor sklene, da vsebina za določanje ni primerna, se odločanje o slednji preloži 
na naslednjo sejo in zanjo pripravi dodatna gradiva. 

24. člen 
(Finančno poslovanje) 

Pri financiranju stranke se neposredno uporabljajo določbe zakona o političnih strankah. 

Stranka si materialna in finančna sredstva za delovanje zagotavlja iz državnega in občinskih proračunov, iz 
članarine svojih članov, dotacij, prostovoljnih prispevkov in daril posameznikov, podjetij in organizacij in 
drugih virov, skladno z veljavno zakonodajo. 

Gospodarjenje stranke podrobneje ureja pravilnik o finančnem poslovanju stranke, ki ga sprejme izvršni 
odbor stranke. V imenu stranke s premoženjem stranke upravlja izvršni odbor po načelu dobrega 
gospodarja. 

25. člen 
(Informiranje) 

Stranka ima lastne oblike in načine informiranja. Ustanoviteljska in izdajateljska razmerja opredeli izvršni 
odbor stranke s posebnim aktom. 

26. člen 
(Javnost delovanja) 

Stranka deluje javno. Organ stranke lahko izjemoma zapre sejo za javnost, o čemer odloči z večino vseh 
svojih prisotnih članov. 
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Organi stranke obveščajo javnost na javnih sejah, tiskovnih konferencah, javnih tribunah, s komunikeji, 
glasili, izjavami za javnost in ostalimi oblikami obveščanja javnosti. 

27. člen 
(Prenehanje delovanja stranke) 

Stranka se lahko na pobudo dvotretjinske večine glasov članov izvršnega odbora pripoji, spoji ali razdruži le, 
če tako določi kongres stranke z dvotretjinsko večino glasov vseh svojih članov. 

Stranka lahko preneha z delovanjem samo, če tako določi kongres stranke z dvotretjinsko večino glasov 
članov. 

V primeru prenehanja delovanja stranke, premoženje in ustanoviteljske pravice preidejo na pravnega 
naslednika stranke. Če tega ni, o tem odloči kongres stranke ob sprejetju sklepa o prenehanju delovanja 
stranke. 

VI. KRŠITVE STATUTA 

28. člen 
(Ukrepi) 

Ukrepi za kršitev statuta so: 
• razrešitev z voljene oziroma imenovane funkcije v stranki, 
• izključitev, 
• razpustitev lokalnega odbora. 

29. člen 
(Razpustitev lokalnega odbora) 

Odločitev o razpustitvi lokalnega odbora sprejme izvršni odbor stranke. Organ lokalnega odbora je lahko 
razpuščen, če deluje v nasprotju s statutarnimi določbami in povzroča politično in materialno škodo. 
Lokalni odbor se lahko na sklep izvršnega odbora stranke pritoži v roku 8 dni na kongres, ki odloča 
dokončno. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

30. člen 
(Ustanovni kongres stranke) 

Ne glede na določbe 2. odstavka 10. člena na ustanovnem kongresu stranke odločajo ustanovitelji. Za sklic 
ustanovnega kongresa se smiselno uporabljajo določbe za sklic kongresa. V primeru potrebe po 
dopolnitvah, se skliče dopolnilni ustanovni kongres. 

Do trenutka formalne registracije stranke se šteje, da kongres stranke sestavljajo ustanovitelji stranke. 
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Ne glede na določbe 2. alineje, 2. odstavka 10. člena lahko v postopku registracije stranke, v primeru, da 
pristojni organ ministrstva naloži spremembe ali dopolnitve v skladu z veljavno zakonodajo, statut za ta 
primer spremeni oziroma dopolni izvršni odbor stranke v obsegu kot to zahteva pristojni organ ministrstva. 

31. člen 
(Krajevna in časovna veljavnost) 

Spremembe in dopolnitve statuta stranke so bile sprejete na dopolnilnem ustanovnem kongresu stranke v 
Kopru, dne 23.7.2018.  

Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev statuta, se preneha uporabljati statut, sprejet na 
ustanovnem kongresu stranke v Kopru, dne 28.6.2018. 

Statut začne veljati takoj. 

Aleš Bržan 
predsednik stranke Lista Aleša Bržana
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