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Sprejet na 7. seji Sveta SDS v mandatu 2017 - 2021

Statut SDS
SPLOŠNE DOLOČBE
Člen 1
ORGANIZIRANOST
Slovenska demokratska stranka, s kratico SDS, s skrajšanim imenom Slovenski demokrati, je politična stranka, ki
deluje na ozemlju drţave Slovenije in Evropske unije.
Organizirana je po teritorialnem načelu, in to:
 v krajevne oziroma četrtne odbore, ki praviloma zajemajo del ene občine (v nadaljevanju: krajevne
odbore);
 v občinske oziroma mestne odbore, ki zajemajo območje ene občine ali mestne občine (v nadaljevanju:
občinske odbore);
 v regijske koordinacije SDS;
 na drţavni ravni, ki zajema območje Republike Slovenije in Evropske unije.
Člen 2
DELOVANJE
Slovenska demokratska stranka se zavzema za druţbo dejavnih posameznikov, ki sprejema in varuje delovanje
prostega trga, hkrati pa lajša njegove socialne posledice in skrbi za varovanje ţivljenjskega okolja. SDS deluje v
skladu s svojim programom, ki ga sprejema kongres SDS.
Člen 3
SDS JE PRAVNA OSEBA
SDS je pravna oseba s sedeţem v Ljubljani, Trstenjakova 8. Z imenom stranke nastopajo v mejah pristojnosti, ki
jih določata zakon o političnih strankah in ta statut, v pravnem prometu tudi občinski odbori SDS, interesna
zdruţenja ter forumi SDS.
Člen 4
ZNAK IN SIMBOLI SDS

Znak SDS je logotip SDS. Kratica SDS je modre (panton 072 C) barve, pod njo je rumena (panton 108 C) črta
enake dolţine, ki je po višini enaka dvema tretjinama višine črk. Podrobnosti ureja poseben pravilnik.
Simbole stranke, njihovo obliko, način uporabe in obliko ter uporabo ţiga določa pravilnik, ki ga sprejme Izvršilni
odbor SDS.
Člen 5
ČLANSTVO V SDS
Članstvo SDS obsega člane in podpornike SDS.
Članica oziroma član SDS (v nadaljevanju: član) je lahko vsaka drţavljanka oziroma drţavljan Republike Slovenije,
ki sprejema program in Statut SDS ter redno plačuje članarino. Vsak član SDS potrdi svoj vstop v SDS z
lastnoročnim podpisom pristopne izjave, katere izvirnik ali kopija je v evidenci v Glavnem tajništvu SDS. Pristopno
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izjavo lahko član podpiše tudi z elektronskim podpisom, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. V
pristopni izjavi drţavljanka oziroma drţavljan (v nadaljevanju: drţavljan) navede svoje ime in priimek, rojstne
podatke, stalno in začasno prebivališče, izobrazbo, poklic, funkcijo, sedeţ zaposlitve in druge podatke, ki jih določi
Izvršilni odbor SDS. SDS tako pridobljene osebne podatke uporablja le za evidenco članstva in z njimi ravna
skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Če izvršilni odbor občinskega odbora SDS ali Izvršilni odbor SDS ugotovi, da obstaja kateri od razlogov, ki jih za
črtanje ali izključitev člana določa ta statut, lahko odloči o nesprejetju člana v SDS.
Član SDS je lahko le polnoletna oseba ali oseba, ki je dopolnila 15 let starosti in predloţi pisno privolitev svojega
zakonitega zastopnika. Član SDS ne more biti hkrati član druge politične stranke. Član SDS tudi ne more biti član
organizacije, katere cilji niso v skladu s programom SDS.
Pravila o plačevanju članarine in drugih obveznosti članov SDS določi Svet SDS s sklepom.
Člani, ki so oproščeni plačila članarine so:
- dijaki ali študentje za čas šolanja ali študija oziroma do dopolnjenega 26. leta starosti, če so to navedli na
pristopni izjavi ali kasneje to pisno sporočijo;
- nezaposleni ali delavci, ki prejemajo minimalno plačo za tekoče leto, če so to navedli na pristopni izjavi ali
to kasneje pisno sporočijo;
- upokojenci z nizko pokojnino, ki so trajno oproščeni plačila članarine, če so to navedli na pristopni izjavi
ali to kasneje sporočijo;
- člani, ki zaradi posebnih okoliščin stalno ali začasno ne zmorejo plačevati članarine na predlog izvršilnega
odbora občinskega oziroma mestnega odbora, ki o tem sprejme sklep in z njim v roku 15 dni po sprejetju
pisno seznani Glavno tajništvo SDS.
Izvršilni odbori občinskih in mestnih odborov so dolţni spremljati seznam članov, ki so opravičeni plačila članarine
in morebitne spremembe sporočiti Glavnemu tajništvu SDS. Član je dolţan urediti obveznosti glede članarine ali
urediti oprostitev plačila članarine najkasneje do 30. junija za tekoče leto.
Član, ki ne poravna obveznosti glede članarine v tekočem letu in ni oproščen plačila članarine, se prenese v
evidenco podpornikov SDS. V primeru naknadnega plačila članarine se z dnem plačila ponovno prenese v
evidenco članov. Podpornik pridobi status aktivnega člana z volilno pravico, če je članarina za tekoče leto
poravnana najmanj 8 dni pred datumom volilne konference.
Član krajevnega ali občinskega odbora SDS mora praviloma imeti stalno prebivališče na območju tega krajevnega
ali občinskega odbora. Če ţeli delovati v drugem krajevnem ali občinskem odboru, mora to ţeljo pisno poslati
izvršilnemu odboru tistega občinskega oziroma krajevnega odbora, v katerem ţeli delovati, in hkrati v seznanitev
Glavnemu tajništvu SDS. Izvršilni odbor občinskega odbora SDS sklepa o vsakem primeru posebej. Tujec, ki
sprejema Program in Statut SDS, postane podporni član SDS, o dodelitvi tega statusa odloča Izvršilni odbor SDS
ali izvršilni odbor mestnega odbora oziroma občinskega odbora SDS.
Člen 6
PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
Član SDS ima pravico, da:






voli in je pod pogoji, ki jih določa ta statut, lahko voljen v vse organe SDS;
kandidira kot predstavnik SDS v organe oblasti;
neposredno voli predsednika SDS;
se organizira v SDS za dosego določenih programov in projektov;
daje vsem organom SDS predloge ter postavlja vprašanja s pravico, da dobi odgovore s področja
programa in Statuta SDS;
 je o delu organov SDS obveščen, in sicer po sistemu notranjega obveščanja v stranki ali prek javnih
glasil;
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 se v svojem javnem delovanju sklicuje na program in stališča SDS;
 prejme za svoje politično delovanje organizacijsko pomoč organov in sluţb SDS;
 dobi moralno in pravno pomoč organov SDS, če zaradi svojega političnega dela v skladu s programom in
stališči SDS pride v teţave.
Dolţnost in odgovornost člana SDS je, da:
 sodeluje v organizacijah SDS in v organih, v katere je bil izvoljen;
 zagovarja Program SDS ter v javnosti utrjuje in brani njen ugled;
 izvaja naloge, ki jih je osebno prevzel v okviru delovanja SDS, in o tem poroča pristojnim organom
stranke. Program, statut, pravilniki in drugi splošni akti SDS zavezujejo vsakega člana.

Člen 7
PRENEHANJE ČLANSTVA
Članstvo SDS preneha prostovoljno s pisno izjavo o izstopu iz stranke ali z vrnitvijo članske izkaznice. Članstvo v
SDS preneha tudi s črtanjem iz članstva. Član SDS je črtan iz članstva, če ne izpolnjuje pogojev, ki jih za članstvo
določa ta statut ali če se po izvolitvi na funkcijo poslanca ali svetnika ne vključi v poslansko oziroma v svetniško
skupino SDS ali iz nje izstopi. Posameznik je lahko črtan iz članstva, če kandidira na konkurenčni listi kandidatov.
Sklep o črtanju iz članstva sprejme:
- Izvršilni odbor SDS, če gre za nosilca funkcije na drţavni ravni, ali
- Izvršilni odbor občinskega odbora SDS, ki mu član pripada, vendar le v primerih, da za črtanje
predlagani član ne opravlja nobene voljene ali imenovane funkcije v organih drţave Slovenije ali
Evropske unije oziroma na drţavni ravni v SDS.
Organ, ki je sprejel sklep o črtanju iz članstva, lahko črtanega člana vnovič sprejme med članstvo, ko razloga,
zaradi katerega je bil član črtan iz članstva, ni več. Pogoje za črtanje iz članstva podrobneje opredeljuje pravilnik,
ki ga sprejme Svet SDS.
Člen 8
PRENEHANJE ČLANSTVA Z IZKLJUČITVIJO
Člana SDS lahko na pisno obrazloţen predlog katerega koli organa SDS izključi nadzorna komisija občinskega
odbora SDS, ki mu član pripada. Občinska nadzorna komisija mora o predlogu za izključitev odločiti najkasneje v
roku šestdesetih dni po prejemu tega predloga. Predlagatelj izključitve ali izključeni član se lahko na sklep
občinske nadzorne komisije v roku petnajstih dni po prejemu tega sklepa pritoţi na Nadzorni odbor SDS.
Če bi lahko za izključitev predlagani član z opravljanjem svojih funkcij v SDS še nadalje povzročal politično,
moralno ali materialno škodo SDS, lahko Izvršilni odbor SDS ali izvršilni odbor občinskega odbora SDS, katerega
član je, v obdobju od vloţitve predloga za izključitev do pravnomočnosti sklepa zamrzne za izključitev
predlaganemu članu članstvo in vse funkcije v SDS. Izvršilni odbor občinskega odbora SDS ne more zamrzniti
članstva in funkcije v SDS članu, ki opravlja voljeno ali imenovano funkcijo v organih drţave Slovenije ali Evropske
unije oziroma na drţavni ravni v SDS.
V času od izključitve do sklepa o pritoţbi na izključitev mirujejo članu vse funkcije ter članstvo v SDS. Član SDS je
lahko izključen, če:
 ne upošteva pri svojem delovanju Statuta SDS, pravilnikov, poslovnikov, sklepov organov SDS in drugih
pravil in zaradi tega nastane bistvena moralna ali materialna škoda;
 pri svojem političnem delu namerno ravna v nasprotju s programom in interesi SDS;
 če sodeluje pri delu konkurenčne liste ali organizacije, katere cilji niso v skladu s programom SDS;
 s svojimi stališči in delovanjem povzroča politično škodo SDS.
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Izključeni član se lahko vnovič včlani v SDS le s soglasjem organa SDS, ki je sprejel končni sklep o izključitvi.
9. člen
PODPORNIKI SDS
Podpornica oziroma podpornik SDS (v nadaljevanju: podpornik SDS) je lahko vsaka oseba, ki podpira delovanje
Slovenske demokratske stranke.
Podpornik postane oseba, ki pristopi kot podpornik SDS z lastnoročnim podpisom izjave. Izjavo lahko podpornik
podpiše tudi z elektronskim podpisom, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. V pristopni izjavi
podpornik navede svoje ime in priimek, rojstne podatke, stalno in začasno prebivališče, izobrazbo, poklic,
funkcijo, sedeţ zaposlitve in druge podatke, ki jih določi Izvršilni odbor SDS. Podpornik je tudi oseba prenesena v
evidenco podpornikov SDS na podlagi 7. odstavka 5. člena tega statuta.
Podpornik SDS ne plačuje članarine in nima drugih dolţnosti člana SDS, razen iz 7. člena. Podpornik je vabljen na
seje konferenc občinskega oziroma mestnega odbora in druge javne dogodke SDS. Lahko je vabljen tudi na seje
drugih organov SDS, kjer lahko razpravlja in podaja pobude, nima pa glasovalne oziroma volilne pravice.
Podpornik ne more kandidirati za funkcije v SDS.

ORGANIZIRANOST SDS
Člen 10
ORGANI SDS
Organi SDS so:









Kongres SDS
Svet SDS
Izvršilni odbor SDS
Predsednik SDS
Nadzorni odbor SDS
Poslanska skupina SDS v Drţavnem zboru
Poslanska skupina SDS v Evropskem parlamentu in
Svetniška skupina SDS v Drţavnem svetu Republike Slovenije.

Organi SDS so izključno tisti, ki so navedeni v tem členu.

Člen 11
KONGRES SDS
Kongres SDS je najvišji organ SDS. Kongres se sestane najmanj enkrat na štiri leta. Skliče ga Izvršilni odbor SDS z
večino svojih članov, mora pa to storiti po sklepu Sveta SDS ali na zahtevo večine članov Sveta SDS.
Pristojnosti kongresa so:






sprejem Programa SDS in Statuta SDS;
določanje političnih in drugih usmeritev SDS s kongresnimi resolucijami;
razpravljanje in sklepanje o poročilih Izvršilnega odbora SDS in Nadzornega odbora SDS;
reševanje vlog, naslovljenih na kongres;
razrešitev in volitve Izvršilnega odbora SDS in Nadzornega odbora SDS.
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Kongres sestavljajo člani Sveta SDS, razen predstavnikov občinskih odborov po ključu, in izvoljeni predstavniki
občinskih odborov, interesnih organizacij ter forumov SDS.
Predstavnike občinskih odborov izvolijo konference občinskih odborov po načelu: en predstavnik na določeno
število članov občinskega odbora. Svet SDS, upoštevaje gibanje članstva, določi to število pred vsakim
kongresom.
Predstavnike interesnih organizacij in forumov določijo njihovi predstavniški organi. Število predstavnikov
posameznih interesnih organizacij oziroma forumov SDS pred vsakim kongresom določi Svet SDS.
Pravila o delu kongresa podrobneje določa poslovnik o delu Kongresa SDS, ki ga sprejema Kongres SDS.

Člen 12
SVET SDS
Svet SDS sestavljajo:
 predsedniki občinskih odborov SDS ali njihovi pooblaščeni predstavniki;
 predstavniki občinskih odborov SDS, ki jih imenuje izvršilni odbor občinskega odbora SDS po ključu en
dodatni delegat na vsakih dopolnjenih sto članov;
 člani Izvršilnega odbora SDS;
 generalni sekretar SDS;
 predsedniki interesnih organizacij in forumov SDS;
 poslanci, drţavni svetniki in poslanci v Evropskem parlamentu iz vrst SDS;
 predsednik Strokovnega sveta SDS in predsedniki odborov Strokovnega sveta SDS, ki so iz vrst SDS;
 kadar SDS sodeluje v vladni koaliciji: ministri, drţavni sekretarji, generalni sekretar Drţavnega zbora
Republike Slovenije, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, ki so iz vrst SDS;
 predsedniki regijskih koordinacij SDS;
 ţupani, ki so člani SDS in vodja kluba svetnikov, če je član SDS.
Na seje sveta se redno vabi tudi predsednika nadzornega odbora.
Svet SDS se sestane najmanj štirikrat letno. Svet SDS ima predsednika, ki ga na predlog Predsednika SDS izvoli
izmed svojih članov. Predsednik sveta vodi seje sveta, skrbi za njihovo pripravo ter za izvrševanje sklepov sveta in
predstavlja Svet SDS.
Svet skliče predsednik sveta na lastno pobudo, na zahtevo Izvršilnega odbora SDS, na zahtevo nadzornega
odbora ali najmanj 40 članov sveta. Prvo sejo sveta po kongresu skliče Predsednik SDS najkasneje v 60 dneh po
kongresu.
Član sveta se je v primeru odsotnosti s seje dolţan opravičiti pisno ali v elektronski obliki najmanj dan pred sejo,
lahko pa to stori tudi na dan seje, če gre za višjo silo. Članu sveta, ki se dvakrat zaporedoma neopravičeno ne
udeleţi seje sveta oziroma zanjo ne zagotovi pooblaščenega predstavnika (velja za predsednike mestnih odborov
in občinskih odborov SDS), preneha mandat v svetu in z njim povezana funkcija v SDS. Sklep o prenehanju
funkcije članu Sveta SDS, ki se dvakrat zaporedoma neopravičeno ne udeleţi seje izda predsednik Sveta SDS na
predlog Generalnega sekretarja SDS.
Svet SDS je sklepčen in lahko veljavno odloča, kadar je prisotna večina njegovih članov. Pravila o delu sveta
podrobneje določa poslovnik o delu Sveta SDS, ki ga z dvotretjinsko večino navzočih članov sprejema in
spreminja Svet SDS.
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Člen 13
PRISTOJNOSTI SVETA SDS

Svet SDS:
 oblikuje politične usmeritve SDS v obdobju med dvema kongresoma;
 sklepa o oblikovanju koalicij z drugimi strankami;
 v obdobju med kongresoma lahko nadomesti največ eno polovico voljenih članov Izvršilnega odbora SDS
ter izvoli največ dva dodatna člana Izvršilnega odbora SDS;
 izvoli nadomestnega člana Nadzornega odbora SDS;
 sprejema spremembe in dopolnitve Programa ter Statuta SDS;
 na predlog Predsednika SDS voli in razrešuje podpredsednike SDS;
 na predlog Predsednika SDS imenuje in razrešuje generalnega sekretarja SDS;
 na predlog Izvršilnega odbora SDS določi kandidata za volitve predsednika drţave in kandidate oziroma
listo kandidatov za drţavni zbor in kandidate oziroma listo kandidatov za Evropski parlament;
 določa višino članarine;
 sprejema letni finančni načrt;
 potrjuje letni obračun;
 določa delitveno razmerje finančnih sredstev, zbranih s članarino članov, med občinskimi odbori in organi
SDS na drţavni ravni;
 na predlog Izvršilnega odbora SDS sprejema načrt aktivnosti za uravnoteţeno zastopanost obeh spolov;
 rešuje vloge, naslovljene na svet;
 spremlja izvajanje sklepov organov SDS.
Svet SDS na predlog predsednika SDS izvoli dva podpredsednika izmed svojih članov in na predlog predsednika
SDS razrešuje predsednika in podpredsednika Sveta SDS.
Svet SDS ne more sprejeti sprememb in dopolnitev programa ali resolucij, ki bi pomenile bistveno spremembo na
Kongresu SDS določene politike. Svet SDS ne more sprejeti sprememb in dopolnitev statuta, s katerimi bi
bistveno spremenil pristojnosti in sestavo organov SDS na drţavni ravni.

Člen 14
IZVRŠILNI ODBOR SDS
Izvršilni odbor SDS je izvršilni organ SDS in ga sestavljajo predsednik, podpredsedniki in člani. Kongres izvoli
Predsednika SDS in osemnajst članov izvršilnega odbora. Po poloţaju je član izvršilnega odbora tudi vodja
Poslanske skupine SDS v drţavnem zboru in predsednik oziroma predsednica SDM, predsednica ţenskega odbora
SDS in predsednik oziroma predsednica Kluba seniorjev in seniork SDS. Na seje IO SDS se vedno vabi tudi člane
in članice Poslanske skupine SDS, člane in članice Svetniške skupine SDS, ministre in ministrice v vladi, ki so člani
SDS, poslanke in poslance SDS v Evropskem parlamentu, predsednike regijskih koordinacij SDS, predsednika
Sveta SDS, predsednike Forumov SDS ter vodjo Kluba ţupanov SDS in Kluba svetnikov SDS.
Kadar izvršilni odbor odloča ali sprejema predloge svetu stranke o zadevah, ki se nanašajo na odločitve v
drţavnem zboru ali vladi, imajo poslanci oziroma ministri iz vrst SDS tudi pravico odločanja. To vsebuje odločitve
o:








vstopu v vlado in s tem povezanim glasovanjem ob izvolitvi mandatarja oziroma ministrov;
interpelaciji;
ustavni obtoţbi po 109. ali 119. členu ustave;
zaupnici vladi;
vloţitvi zahteve za zakonodajni referendum;
vloţitvi zahteve za potrditev spremembe ustave na referendumu;
sistemskih zakonih in proračunu, kadar se do njega opredeljuje IO SDS;
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 drugih odločitvah v drţavnem zboru ali vladi.
Določilo prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi glede pravice glasovanja poslancev SDS v Evropskem
parlamentu na seji IO SDS, kadar ta odloča o zadevah, povezanih z odločitvami Evropskega parlamenta.
Izvršilni odbor SDS je dolţan pred najpomembnejšimi političnimi odločitvami na drţavni ravni, izvesti hitro interno
posvetovalno glasovanje članov. Postopek posvetovalnega glasovanja ureja pravilnik, ki ga sprejme izvršilni odbor
SDS.
Svet SDS lahko razreši člana Izvršilnega odbora SDS zaradi njegove neaktivnosti. Svet lahko v medkongresnem
obdobju izvoli nadomestnega člana Izvršilnega odbora SDS le v primeru odstopa, prenehanja članstva v SDS ali
najmanj dvakratne zaporedne neopravičene odsotnosti na kongresu izvoljenega člana na seji Izvršilnega odbora
SDS oziroma v primeru iz prvega stavka tega odstavka. Član izvršilnega odbora, ki se iz upravičenih razlogov seje
Izvršilnega odbora SDS ne more udeleţiti, je o tem dolţan najmanj dan pred sejo pisno ali v elektronski obliki
obvestiti glavno tajništvo SDS; lahko pa to stori tudi na dan seje, če gre za višjo silo.
Svet SDS lahko ne glede na določilo prvega odstavka 12. člena in prvega odstavka tega člena v medkongresnem
obdobju v Izvršilni odbor SDS izvoli dodatno toliko članov, kolikor je potrebno, da se zagotovi zastopanost vseh
regij v tem organu. Svet SDS odloča o izvolitvi dodatnih članov na predlog Izvršilnega odbora SDS.
Seje Izvršilnega odbora SDS so najmanj enkrat mesečno. Seje Izvršilnega odbora SDS sklicuje in vodi Predsednik
SDS. Izvršilni odbor se sestane tudi na zahtevo večine svojih članov.
Pravila o delu Izvršilnega odbora SDS podrobneje določa Poslovnik o delu Izvršilnega odbora SDS, ki ga z
dvotretjinsko večino svojih članov sprejema in spreminja Izvršilni odbor SDS.
Člen 15
NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJE ČLANA IO SDS, KADAR STRANKA SODELUJE V VLADNI KOALICIJI
Kadar stranka sodeluje v vladni koaliciji, funkcija člana Izvršilnega odbora SDS ni zdruţljiva s funkcijo predsednika
ali člana nadzornega organa ter funkcijo predsednika ali člana uprave gospodarske druţbe v neposredni ali
posredni večinski lasti Republike Slovenije niti s predsedovanjem športni zvezi ali športnemu klubu, ki tekmuje v
profesionalni ligi.
Če je nekdo od članov Izvršilnega odbora SDS imenovan ali izvoljen na funkcijo, ki ni zdruţljiva z opravljanjem
funkcije člana Izvršilnega odbora, je o tem dolţan v roku 8 dni obvestiti Izvršilni odbor SDS. To obvestilo se šteje
kot nepreklicna odstopna izjava s funkcije člana Izvršilnega odbora SDS.
Določilo o nezdruţljivosti iz prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za člane razširjene sestave Izvršilnega
odbora SDS (člane Poslanske skupine SDS v DZ, ministre in drţavne sekretarje, ki so člani SDS). Zdruţljivost
funkcij, ki jih določa ta člen, je moţna samo v primerih, kadar jih izrecno določi zakon.
Člen 16
PRISTOJNOSTI IZVRŠILNEGA ODBORA SDS
Naloge Izvršilnega odbora SDS so, da:





uresničuje Program SDS, resolucije kongresa ter sklepe Sveta SDS;
organizira in izvaja dejavnosti SDS;
obravnava in zavzema stališča do pobud, predlogov, mnenj in pritoţb, ki so naslovljeni na izvršilni odbor;
obravnava in zavzema politična stališča do aktualnega dogajanja v druţbi in Evropski uniji;
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 v sodelovanju z izvršilnimi odbori občinskih odborov SDS sooblikuje predloge kandidatov in kandidatnih
list za organe lokalnih skupnosti in oblikuje predloge kandidatur oziroma kandidatnih list za funkcije v
organih drţave Slovenije;
 sprejema pravilnike in določa druga pravila za delo SDS;
 imenuje in po potrebi razrešuje predsednika Strokovnega sveta SDS;
 potrjuje predsednike odborov strokovnega sveta;
 pooblašča člane organov in posameznike za opravila v imenu SDS;
 imenuje in po potrebi razrešuje delovne komisije;
 sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest v glavnem tajništvu;
 opravlja druge posle na drţavni ravni, ki niso določeni kot pristojnosti Kongresa, Sveta in Nadzornega
odbora SDS;
 spremlja in usmerja delo organov SDS;
 zadolţuje osebe iz 6. odstavka 27. člena Statuta SDS;
 sklicuje seje konferenc mestnih in občinskih odborov SDS, če so podani s tem statutom določeni pogoji.

Člen 17
PREDSEDNIK SDS
Predsednika SDS neposredno in tajno volijo člani SDS v skladu s tem statutom in volilnimi pravili, ki jih sprejme
Svet SDS.
Predsednik SDS:






sklicuje in vodi seje Izvršilnega odbora SDS;
izvršuje sklepe izvršilnega odbora in drugih organov SDS;
predstavlja SDS v javnosti in v pravnih razmerjih;
poroča Kongresu in Svetu SDS o svojem delu in o delu Izvršilnega odbora SDS;
lahko zadrţi izvajanje sklepa Izvršilnega odbora SDS; o zadrţanem sklepu odloči Svet SDS, katerega
odločitev je dokončna.

Predsednik SDS ima usklajevalni kolegij za zagotavljanje nemotenega izvajanja sklepov organov SDS, ki se sestaja
po potrebi in ga sestavljajo:










Predsednik SDS;
podpredsedniki SDS;
predsednik Sveta SDS;
vodja Poslanske skupine SDS v drţavnem zboru;
vodja Svetniške skupine SDS v drţavnem svetu;
vodja poslancev v Evropskem parlamentu iz vrst SDS
generalni sekretar SDS;
sekretar poslanske skupine v DZ;
drugi vabljeni po odločitvi predsednika SDS.

Predsednik SDS lahko svoja pooblastila, razen pravice iz zadnje alinee prvega odstavka tega člena, za čas svoje
odsotnosti prenese na podpredsednike SDS ali druge člane izvršilnega odbora. Če tega iz objektivnih razlogov ni
zmoţen storiti, lahko to stori v njegovem imenu Izvršilni odbor SDS.
Predsednika SDS neposredno in tajno volijo člani na volilnih občinskih konferencah, ki jih skliče Izvršilni odbor
SDS na isti dan, najkasneje 15 dni pred dnevom kongresa SDS v letu, ko se izteče mandat predsedniku SDS.
Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme večino glasov vseh članov SDS, ki so glasovali. Postopek in izvedbo volitev po
tem odstavku predpiše Svet SDS s pravilnikom.
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Člen 18
ČASTNI PREDSEDNIK SDS

Slovenska demokratska stranka ima lahko častnega predsednika stranke. Sklep o dodelitvi tega naziva sprejme
kongres na predlog Izvršilnega odbora SDS.
Člen 19
STROKOVNI SVET SDS
Strokovni svet preučuje posamezna strokovna vprašanja in obravnava akte, ki jih sprejemajo posamezna
ministrstva, vlada in parlament ter daje pobude, predloge in mnenja Izvršilnemu odboru SDS, Poslanski skupini
SDS ter drugim drţavnim funkcionarjem iz vrst SDS. Člani poslanske skupine se lahko udeleţujejo sej Strokovnega
sveta. Za koordinacijo dela med poslansko skupino in Strokovnim svetom sta zadolţena sekretar Strokovnega
sveta in sekretar poslanske skupine. Na seje Izvršilnega odbora SDS je vabljen tudi predsednik oziroma
predsednica Strokovnega sveta SDS.
Organi strokovnega sveta se oblikujejo analogno vladnim resorjem. Izvršilni odbor SDS s sklepom natančneje
določi organizacijo Strokovnega sveta, pri čemer lahko poleg navedenih oblikuje tudi druge organe strokovnega
sveta.
Kadar stranka sodeluje v vladni koaliciji, predsednika Strokovnega sveta SDS imenuje in razrešuje Izvršilni odbor
SDS praviloma izmed svojih članov. Kadar je stranka v opoziciji, opravlja funkcijo predsednika Strokovnega sveta
Predsednik SDS.
Strokovni svet sklicuje predsednik Strokovnega sveta SDS na lastno pobudo ali na zahtevo Izvršilnega odbora
SDS. Predsednike odborov strokovnega sveta predlaga predsednik Strokovnega sveta in jih potrjuje Izvršilni
odbor SDS. Predsednik odbora Strokovnega sveta imenuje druge člane tega organa. Člani Strokovnega sveta so
osebe, ki po svoji strokovnosti prispevajo h kvaliteti dela SDS. Članstvo v Strokovnem svetu SDS ni vezano na
članstvo v SDS.
Člen 20
NADZORNI ODBOR SDS
Nadzorni odbor SDS voli Kongres SDS. Nadzorni odbor SDS sestavlja sedem članov. Seje Nadzornega odbora SDS
sklicuje in vodi predsednik Nadzornega odbora SDS, ki ga iz svojih vrst izvoli Nadzorni odbor SDS. Pred izvolitvijo
predsednika skliče sejo Nadzornega odbora SDS predsednik SDS.
Nadzorni odbor:
 spremlja in nadzoruje delo organov SDS;
 spremlja in nadzoruje delo interesnih organizacij SDS in forumov SDS;
 opozarja in zahteva odpravo napak in nedoslednosti pri delu organov SDS glede na program, statut,
pravilnike, poslovnike in druga pravila SDS;
 preverja skladnost vseh aktov SDS, interesnih organizacij in forumov SDS, s Statutom SDS in sklepi višjih
organov SDS in razveljavlja vsa s Statutom SDS neskladna določila oziroma sklepe;
 odloča o pritoţbah na sklepe nadzornih komisij občinskih odborov SDS;
 nadzira finančno in materialno poslovanje SDS, interesnih organizacij in forumov SDS, opozarja na
nepravilnosti in zahteva odpravo le-teh ter ugotavlja odgovornost;
 seznanja s svojimi sklepi člane in organe SDS, ki jih ti sklepi prizadevajo;
 odloča o obnovi postopka o izključitvi člana, na podlagi novih dejstev in dokazov, ki članu niso bila znana
v postopku izključitve in bi lahko takšna dejstva in dokazi pripeljali do drugačne odločitve;
 o svojem delu poroča kongresu, na lastno pobudo ali na zahtevo Sveta SDS ali Izvršilnega odbora SDS pa
tudi tem organom.
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Če organ, interesna organizacija ali forum SDS, na katerega je bila naslovljena zahteva nadzornega odbora za
odpravo napak, nepravilnosti, neskladij ali nedoslednosti, te zahteve ne upošteva, odloči o spornem vprašanju
Svet SDS, katerega sklep je obvezujoč in dokončen.
Članstvo v Nadzornem odboru SDS je nezdruţljivo z opravljanjem katere koli druge izvoljene funkcije v SDS na
drţavni ravni. Član Nadzornega odbora SDS ne more soodločati o zadevi, v katero je sam vpleten.
Svet SDS lahko izvoli nadomestnega člana Nadzornega odbora SDS le v primeru prenehanja članstva v SDS,
odstopa na Kongresu SDS izvoljenega člana, ali če se član Nadzornega odbora SDS najmanj dvakrat zaporedoma
neopravičeno ne udeleţi seje Nadzornega odbora SDS. Svet SDS lahko v času med kongresoma izvoli največ tri
nadomestne člane Nadzornega odbora SDS.
Pravila o delu Nadzornega odbora SDS podrobneje določa Pravilnik o delu Nadzornega odbora SDS, ki ga
sprejema in spreminja Svet SDS.
Člen 21
POSLANSKA IN SVETNIŠKA SKUPINA SDS
Izvoljeni kandidati SDS v Drţavnem zboru oziroma Drţavnem svetu Republike Slovenije sestavljajo poslansko
oziroma svetniško skupino SDS. Poslanka oziroma poslanec (v nadaljevanju: poslanec), ki ni bil izvoljen na listi
kandidatov SDS oziroma kot kandidat SDS, se lahko v soglasju z Izvršilnim odborom SDS včlani v Poslansko
skupino SDS, če sprejme Program in Statut SDS.
Na predlog večine vseh članov Poslanske skupine SDS imenuje Izvršilni odbor SDS vodjo Poslanske skupine SDS.
Poslovnik o delu Poslanske skupine SDS sprejme poslanska skupina z najmanj dvema tretjinama glasov vseh
članov v soglasju z Izvršilnim odborom SDS. V soglasju z Izvršilnim odborom SDS se sekretar poslanske skupine
imenuje na predlog Poslanske skupine SDS. Člani Poslanske skupine SDS, ki so člani SDS, imajo pravico
sodelovati na sejah Sveta in Kongresa SDS. Člani Poslanske skupine SDS pri svojem delu izhajajo iz statuta,
programa in opredelitev SDS in so za to stranki odgovorni. Poslanska skupina SDS v parlamentu daje in zastopa
pobude ter izvaja politiko Kongresa SDS, Sveta SDS in Izvršilnega odbora SDS. Kongres SDS, Svet SDS in Izvršilni
odbor SDS obravnavajo predloge in pobude, ki jih predlaga Poslanska skupina SDS ter o njih zavzemajo svoja
stališča. Vodja poslanske oziroma svetniške skupine o njenem delu poroča Svetu in Izvršilnemu odboru SDS.
Te določbe se smiselno uporabljajo tudi za svetniške in druge skupine predstavnikov SDS v organih lokalnih
skupnosti.
Člen 22
GENERALNI SEKRETAR SDS
Generalni sekretar SDS vodi in usklajuje organizacijske in finančne zadeve, po pooblastilu predsednika SDS
zastopa SDS v pravnih razmerjih,
skrbi za usklajeno delo interesnih organizacij in forumov, spremlja
uresničevanje programa stranke in usklajuje politične in volilne zadeve ter opravila.
Izvršilni odbor SDS natančneje določi naloge Generalnega sekretarja SDS v aktu o sistemizaciji del in nalog v
Glavnem tajništvu SDS.
Člen 23
KANDIDIRANJE IN VOLILNA PRAVILA SDS
Kandidatka oziroma kandidat (v nadaljevanju: kandidat) SDS je lahko vsaka polnoletna drţavljanka oziroma
polnoleten drţavljan Republike Slovenije, ki ima pasivno in aktivno volilno pravico v skladu z zakonom.
Moţne kandidate predlagajo izvršilni odbori občinskih odborov SDS, regijske koordinacije SDS, organi SDS, organi
forumov in drugih oblik dela SDS na drţavni ravni. Kadar tako določi Svet SDS s sklepom, lahko morebitne
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kandidate predlagajo tudi izvršilni odbori krajevnih odborov SDS ter posamezni člani. Kandidatura je veljavna, če
ji je priloţeno soglasje kandidata. Predlogi kandidatur za organe RS, ki se volijo na drţavni ravni, se pošljejo
drţavnemu volilnemu štabu SDS, ki ga imenuje Izvršilni odbor SDS.
Pri predlaganju in izboru kandidatov se enakopravno upoštevajo naslednja merila:






ugled in poznanost kandidata v RS in v določenem volilnem okraju;
moţnost za izvolitev oziroma pričakovan dober volilni izid glede na izide javnomnenjskih raziskav;
rezultati dosedanjega dela in prispevek k uresničevanju Programa SDS;
kandidatov javen pozitivni odnos do SDS;
sposobnost za opravljanje funkcije.

Pri predlaganju in izboru kandidatov, ki ponovno kandidirajo v Drţavni zbor, Evropski parlament in Drţavni svet se
poleg meril iz prejšnjega odstavka upošteva tudi statutarno delovanje občinskih in mestnih odborov SDS za katere
je zadolţen konkretni član poslanske in svetniške skupine v Drţavnem zboru, Evropskem parlamentu ali Drţavnem
svetu.
Izvršilni odbor SDS ob posvetovanju s predsedniki občinskih odborov in regijskih koordinacij SDS naredi izbiro in
določi predlog seznama kandidatov SDS. Na seznamu je lahko največ toliko kandidatov, kolikor se jih voli.
Na predlogu seznama kandidatov SDS mora biti zagotovljena enakopravna zastopanost obeh spolov v razmerju, ki
ga določa zakon.
Vsak kandidat SDS na drţavni ravni mora pred uvrstitvijo na seznam kandidatov podpisati:
 soglasje, da kandidira kot kandidat SDS;
 etični kodeks SDS;
 pogodbo, katere sestavni del je izjava o brezpogojnem odstopu s funkcije poslanca DZ v primeru izstopa
ali izključitve iz SDS oziroma vstopa v drugo stranko ali poslansko skupino (za nečlane, ki bi kandidirali
kot kandidati SDS).
Kandidata za predsednika drţave in kandidate za volitve v drţavni zbor in za volitve poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament določi Svet SDS s tajnim glasovanjem na predlog Izvršilnega odbora SDS. SDS
lahko s kandidati s pogodbo na predlog Izvršilnega odbora SDS določi tudi druge medsebojne obveznosti.
Določanje kandidatur oziroma list kandidatov ter predhodne postopke podrobneje urejajo volilna pravila, ki jih
sprejema Svet SDS.
Določila o kandidiranju na drţavnem nivoju smiselno veljajo tudi za kandidiranje na lokalnem nivoju. O obveznosti
podpisa etičnega kodeksa in pogodbe iz sedmega odstavka tega člena odloči občinski izvršilni odbor SDS po lastni
presoji glede na specifične razmere v posamezni občini.

Člen 24
KANDIDIRANJE ZA FUNKCIJE V SDS, TRAJANJE IN PRENEHANJE MANDATA
Pri predlaganju kandidatov za funkcije v SDS se upoštevajo naslednja merila:





rezultati dosedanjega dela in prispevek k uresničevanju Programa SDS;
ugled kandidata v drţavi oziroma v okolju, v katerem kandidira za določeno funkcijo v stranki;
sposobnost za opravljanje funkcije;
moţnosti kandidata za uspeh na splošnih volitvah v okolju, v katerem kandidira za določeno funkcijo v
SDS;
 ustrezna starostna, regijska in spolna zastopanost glede na strukturo članstva SDS;
 izpolnjevanje pogojev iz 5. člena tega statuta.
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Pri predlaganju kandidatov za funkcijo člana Izvršilnega odbora v SDS, ki ponovno kandidirajo se poleg meril iz
prejšnjega odstavka upošteva tudi statutarno delovanje občinskih in mestnih odborov SDS za katere je zadolţen
konkretni član Izvršilnega odbora SDS.
Mandat za vse voljene funkcije v SDS je štiri leta, razen če je s tem statutom določeno drugače. Mandat se izteče
s potekom štiriletnega roka, s prenehanjem članstva ali s sklepom pristojnega organa. Član organa SDS ali nosilec
drugih funkcij v SDS 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 dolţnosti nosilca predsedniške
funkcije določi organ, v katerem je ta nosilec deloval, vršilca dolţnosti njegove funkcije do izvolitve oziroma
novega nosilca te funkcije, vendar največ za 6 mesecev.
Mandat organov SDS preneha s pretekom mandata organov ali z izvolitvijo novih organov SDS.
Člen 25
SKLIC IZREDNE KONFERENCE ODBORA SDS
Če občinski odbor ne izpolnjuje svojih obveznosti, Izvršilni odbor SDS sprejme sklep o sklicu izredne konference v
katerem tudi določi katere organe občinskega odbora se voli na novo.
Pri tem se šteje, da občinski odbor ne izpolnjuje svojih obveznosti, če:







izvršilni odbor občinskega odbora SDS ne skliče konference oziroma ne predloţi zapisnika o konferenci
občinskega odbora za tekoče leto, ali
več kot šestdeset dni ni izvedena sklepčna seja občinskega izvršilnega odbora, ali
Nadzorni odbor SDS ugotovi, da občinski odbor SDS ne spoštuje Statuta SDS ali da deluje v nasprotju s
Programom SDS oziroma ne spoštuje sklepov organov SDS, ali
na zahtevo Nadzornega odbora SDS ali generalnega sekretarja SDS v določenem roku ne predloţi
zahtevanega poročila o materialnem oziroma finančnem poslovanju odbora ali druge dokumentacije, ki je
nujna za delo SDS, ali
odbor ne pridobi soglasja Izvršilnega odbora SDS k predlagani listi oziroma kandidaturi za neposredno
voljene organe lokalnih skupnosti pred njeno vloţitvijo
ne izpolnjuje sklepov in usmeritev organov SDS na drţavni ravni, kar tudi pomeni razlog za sklic izredne
konference.

Izredna konferenca se zaradi neizpolnjevanja obveznosti oziroma teţav pri delovanju občinskega odbora lahko
skliče tudi na obrazloţen pisni predlog generalnega sekretarja SDS, zadolţenega za občinski odbor ali predsednika
regijske koordinacije SDS.
Kadar se opravi sklic izredne konference po tem členu statuta, Izvršilni odbor SDS v sklepu o sklicu konference
lahko določi, kateri člani dotedanjih organov občinskega odbora ne smejo ponovno kandidirati na posamezne
funkcije v občinskem odboru.
Z dnem sklica izredne konference vsem organom občinskega odbora SDS preneha mandat, razen, če je drugače
določeno v sklepu Izvršilnega odbora SDS o sklicu izredne konference. Občinski odbor, katerega organom je
prenehal mandat, do konstituiranja novih organov začasno vodi generalni sekretar SDS. Izredno konferenco
občinskega odbora skliče Predsednik SDS, ki za vodenje konference lahko pooblasti generalnega sekretarja SDS,
zadolţenega za občinski odbor ali predsednika regijske koordinacije SDS.
Člen 26
JAVNOST DELA SDS
SDS deluje javno. Organ SDS lahko izjemoma zapre sejo za javnost, o čemer odloči z večino vseh svojih članov.
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Člen 27
DELOVANJE SDS V IZREDNIH RAZMERAH

V izjemnih in izrednih razmerah, ko normalno delovanje SDS ni več mogoče, preidejo pooblastila sveta na Izvršilni
odbor SDS. Če tudi to ni mogoče, preidejo pooblastila na predsednika SDS. Vse tako sprejete sklepe je treba
predloţiti v potrditev Izvršilnemu odboru SDS in Svetu SDS, takoj ko je to mogoče.

TERITORIALNA ORGANIZIRANOST SDS
Člen 28
REGIJSKE KOORDINACIJE SDS
Regijske koordinacije so stalna organizacijska oblika delovanja SDS. Regijska koordinacija, njen predsednik ter
zadolţeni za občinski odbor pomagajo občinskim odborom pri izvajanju Programa SDS na lokalni ravni.
Obravnavajo organizacijska in politična vprašanja, dajejo predloge, pobude in mnenja Svetu ter Izvršilnemu
odboru SDS, ki sta na njih dolţna odgovoriti. Regijska koordinacija SDS in njen predsednik spremljata in
usmerjata delovanje odborov in njihovih aktivnosti in v primeru slabega delovanja odbora pomagata urejati
razmere v odborih znotraj regije. Predsednik regijske koordinacije v primeru slabega delovanja odbora predlaga
regijski koordinaciji in Izvršilnemu odboru SDS ustrezne ukrepe.
Člani regijske koordinacije so:
 predsedniki vseh občinskih odborov, ki delujejo na območju regijske koordinacije ali njihovi pooblaščeni
namestniki;
 predsedniki interesnih organizacij in forumov, ki so organizirani na regijskem nivoju ali njihovi pooblaščeni
namestniki.
Območja, ki jih zajemajo posamezne regijske koordinacije, s sklepom določi Svet SDS.
Regijska koordinacija se predvidoma sestane pred vsako sejo Sveta SDS, predsednik regijske koordinacije pa jo je
dolţan sklicati na zahtevo odbora SDS, ki je član te koordinacije, ali na zahtevo organa SDS. Občinski odbor SDS,
ki zahteva sklic regijske koordinacije je dolţan zahtevo dati v pisni obliki in ji priloţiti gradivo za razpravo. Rok za
sklic seje je osem dni po prejeti zahtevi. Če predsednik regijske koordinacije kljub prejeti zahtevi seje ne skliče,
lahko to stori generalni sekretar SDS.
Predsednik regijske koordinacije v sodelovanju s člani regijske koordinacije oblikuje oziroma določi predlog
kandidatur oziroma kandidatnih list za organe lokalne skupnosti, če na območju lokalne skupnosti ni
ustanovljenega občinskega odbora SDS najkasneje sedmi dan pred potekom roka za vloţitev kandidatur. Po
pridobljenem soglasju Izvršilnega odbora SDS predlog kandidatur oziroma kandidatnih list za organe lokalne
skupnosti dokončno potrdijo člani SDS, ki imajo aktivno in pasivno volilno pravico na območju lokalne skupnosti v
skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
Za občinske odbore v posamezni regiji so lahko zadolţeni poslanci SDS, poslanci SDS v Evropskem parlamentu,
člani Drţavnega sveta RS, ki so člani SDS in člani IO SDS.
Če predsednik občinskega odbora ne skliče konference občinskega odbora SDS za določitev kandidatur in
kandidatnih list za organe lokalne skupnosti najkasneje sedmi dan pred potekom roka za vloţitev kandidatur, je
konferenco občinskega odbora dolţan sklicati predsednik regijske koordinacije najkasneje tretji dan pred potekom
roka za vloţitev kandidatur. Če ta tega ne stori, jo skliče generalni sekretar SDS.
Na seje regijske koordinacije se vabi predstavnika Glavnega tajništva SDS in zadolţene za občinske odbore v
regijski koordinaciji.
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Predsednika regijske koordinacije izvolijo člani regijske koordinacije izmed članic in članov občinskih odborov te
regijske koordinacije. Regija ima lahko podpredsednike in tajnika, ki jih izvolijo člani regijske koordinacije izmed
članic in članov te regijske koordinacije na predlog predsednika regijske koordinacije. Kandidat je izvoljen, ko ga
podpre večina vseh odborov regijske koordinacije SDS in ko k izvolitvi da naknadno soglasje Izvršilnega odbora
SDS. Regija ima lahko regijskega tajnika, ki ga imenuje regijska koordinacija. Predsednik regijske koordinacije
lahko za čas svoje odsotnosti svoja pooblastila prenese na podpredsednika regijske koordinacije.

Člen 29
OBČINSKI ODBORI SDS
Občinski odbori SDS se lahko evidentirajo pri pristojnem upravnem organu kot del SDS. Občinski odbori SDS so
kot del SDS finančno samostojni in lahko prevzemajo obveznosti ter sklepajo pravne posle največ do višine
sredstev, ki pripadajo posamezni podpartiji transakcijskega računa, kar se natančneje določi s pravilnikom, ki
ureja finančno in materialno poslovanje. Za prevzete obveznosti so občinski odbori SDS odgovorni z vsem svojim
premoţenjem. Občinski odbor SDS sme prevzemati obveznosti največ v višini sredstev, ki pripadajo
posameznemu občinskemu odboru.
Generalni sekretar SDS v sodelovanju z zadolţenim za občinske odbore v regijski koordinaciji in regijskim
predsednikom imenuje poverjenika SDS v občinah, kjer ni občinskega odbora SDS. Poverjenik izvaja aktivnosti do
ustanovitve odbora in je vabljen na seje Sveta SDS in seje Regijske koordinacije SDS, vendar nima glasovalne
pravice.
Člen 30
ORGANI OBČINSKEGA ODBORA
Organi občinskega odbora SDS (s kratico OO SDS) so:








Konferenca občinskega odbora SDS;
Svet občinskega odbora SDS (v odborih, ki imajo več kot 400 članov);
Strokovni svet (v mestnih odborih);
Izvršilni odbor občinskega odbora SDS (v nadaljevanju: občinski izvršilni odbor);
Predsednik občinskega odbora;
Nadzorna komisija občinskega odbora SDS (v nadaljevanju: občinska nadzorna komisija);
Klub svetnikov SDS v občinskem ali mestnem svetu.

Svet občinskega odbora SDS lahko ustanovijo tudi občinski odbori, ki štejejo manj kot 400 članov, pri čemer
konferenca občinskega odbora določi njegovo sestavo in pristojnosti.
Strokovni svet se ustanovi v mestnih odborih, pri čemer izvršilni odbor mestnega odbora s sklepom določi njegovo
sestavo in pristojnosti.
Člen 31
KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA
Konferenco občinskega odbora SDS sestavljajo vsi člani občinskega odbora SDS in je najvišji organ občinskega
odbora SDS. Konferenco občinskega odbora SDS skliče občinski izvršilni odbor najmanj enkrat na leto na lastno
pobudo, na zahtevo občinske nadzorne komisije, več kot polovice izvršilnih odborov krajevnih odborov SDS, ki
spadajo v ta občinski odbor SDS, ali petnajst odstotkov članov občinskega odbora SDS, ki izpolnjujejo vse pogoje
za članstvo po tem statutu oziroma trideset odstotkov članov občinskega odbora SDS, ki izpolnjujejo vse pogoje
za članstvo, če ima občinski odbor 300 ali manj takšnih članov.
Konferenca občinskega odbora se skliče kot programska ali volilna konferenca. Status konference se določi s
sklicem konference. Naknadna sprememba statusa konference je nedopustna in pravno nična. Predsednik
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občinskega odbora je dolţan poslati vabilo na redno konferenco občinskega odbora vsem članom občinskega
odbora, glavnemu tajništvu, zadolţenemu za občinski odbor v regijski koordinaciji ter predsedniku regijske
koordinacije najmanj osem dni pred konferenco. Konferenca je sklepčna in lahko veljavno odloča, če se je udeleţi
vsaj deset odstotkov njenih članov oziroma najmanj toliko, kot se jih voli v organe občinskega odbora.
Zapisnik konference občinskega oziroma mestnega odbora je predsednik občinskega oziroma mestnega odbora
dolţan poslati Izvršilnemu odboru SDS in predsedniku regijske koordinacije v petnajstih dneh po konferenci.

Člen 32
PRISTOJNOSTI KONFERENCE OBČINSKEGA ODBORA
Pristojnosti konference občinskega odbora SDS so:
 sprejem programa dela za tekoče leto in političnih usmeritev dela občinskega izvršilnega odbora, ki so v
skladu s programskimi usmeritvami SDS ter Poslovnika občinskega odbora SDS in Pravilnika o volitvah v
organe občinskega odbora SDS;
 določanje kandidatur in kandidatnih list za organe lokalne skupnosti na predlog izvršilnega odbora
občinskega odbora po prejetem predhodnem soglasju Izvršilnega odbora SDS;
 potrditev letnega obračuna;
 razpravljanje in sklepanje o poročilih občinskega izvršilnega odbora in občinske nadzorne komisije;
 reševanje vlog, naslovljenih na konferenco občinskega odbora SDS;
 razreševanje in volitve občinskega izvršilnega odbora, predsednika OO SDS in občinske nadzorne
komisije.
Člen 33
OBČINSKI IZVRŠILNI ODBOR
Občinski izvršilni odbor SDS sestavljajo predsednik odbora in člani, ki jih izvoli Konferenca občinskega odbora
SDS, predsedniki občinskih odborov interesnih organizacij in vodja svetniške skupine. Občinski izvršilni odbor,
razen v odborih, ki ustanovijo svet občinskega odbora, se sestaja in odloča v razširjeni sestavi, ki jo poleg
navedenih sestavljajo še predsedniki občinskih odborov forumov SDS, predsedniki krajevnih odborov ter četrtnih
odborov SDS. Na seje IO občinskega odbora so vabljeni vedno tudi ţupan in občinski svetniki iz vrst SDS, ki imajo
na seji smiselno enake pravice in dolţnosti, kot to določa statut za udeleţbo poslancev SDS na sejah IO SDS.
Kadar je število članov občinskega odbora 20 ali manj, so na seje občinskega izvršilnega odbora vedno vabljeni
vsi člani občinskega odbora.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena so v odborih, ki ustanovijo Svet občinskega odbora, na seje
občinskega izvršilnega odbora vabljeni vedno tudi ţupan in občinski svetniki iz vrst SDS, ki imajo na seji smiselno
enake pravice in dolţnosti, kot to določa statut za udeleţbo poslancev SDS na sejah Izvršilnega odbora SDS.
Gradiva in vabila za seje občinskega izvršilnega odbora se pošiljajo tudi predsedniku Nadzorne komisije
občinskega odbora SDS.

Konferenca občinskega odbora SDS mora določiti število na konferenci izvoljenih članov izvršilnega odbora, ki jih
izvoli poleg predsednika, sorazmerno številu članov odbora, in sicer tako, da se voli:
• najmanj 3 člane, kadar je število članov občinskega odbora manjše od 30;
• najmanj 5 članov, kadar šteje občinski odbor od 31 do 50 članov;
• najmanj 7 članov, kadar šteje občinski odbor od 51 do 100 članov;
• najmanj 9 članov, kadar šteje občinski odbor od 101 do 200 članov;
• najmanj 13 članov, kadar šteje občinski odbor od 201 do 300 članov;
• najmanj 15 članov, kadar odbor šteje več kot 300 članov in vsi mestni odbori.
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Člen 34
PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA IZVRŠILNEGA ODBORA

Občinski izvršilni odbor ustanavlja krajevne ali četrtne odbore SDS, določa delitveno razmerje med občinskim in
krajevnimi odbori in uresničuje politiko in sklepe konference občinskega odbora SDS. Pristojnosti občinskega
izvršilnega odbora so v okviru občine analogne pristojnostim Izvršilnega odbora SDS na drţavni ravni. Izvršilni
odbor na svoji prvi seji izvoli izmed članov izvršilnega odbora vsaj enega podpredsednika in imenuje tajnika
odbora ter poverjenika za volitve na lokalni in drţavni ravni.
Zapisnike rednih in izrednih sej izvršilnega odbora občinskega oziroma mestnega odbora je predsednik odbora
dolţan poslati Generalnemu sekretarju SDS in predsedniku regijske koordinacije najkasneje v petnajstih dneh po
seji občinskega oziroma mestnega odbora izvršilnega odbora. Zapisnik konstitutivne seje občinskega izvršilnega
odbora, ki mora biti sklicana najkasneje v petnajstih dneh po konferenci, pa v osmih dneh po konstitutivni seji
izvršilnega odbora.
Člen 35
SVET OBČINSKEGA ODBORA
Občinski odbor, ki šteje več kot 400 članov izvoli tudi Svet občinskega odbora SDS. Svet občinskega odbora
sestavljajo vsi člani izvršilnega odbora, predsedniki krajevnih odborov, svetniki SDS v občinskem oziroma
mestnem svetu, ţupan, izvoljen na listi SDS, ter določeno število članov, ki jih konferenca občinskega odbora SDS
voli izmed članov krajevnih odborov po ključu, ki ga določi izvršilni odbor. Največje mogoče število voljenih članov
sveta občinskega odbora ne sme presegati števila 20.
Občinski odbor, ki ne dosega 400 članov lahko ustanovi svet občinskega odbora, pri čemer konferenca občinskega
odbora določi njegovo sestavo in pristojnosti. Konferenca občinskega odbora lahko prenese na svet občinskega
odbora del svojih pristojnosti, ne more pa svet občinskega odbora voliti ali razrešiti predsednika in članov
izvršilnega odbora. Svet občinskega odbora vodi predsednik občinskega odbora.
Člen 36
PREDSEDNIK OBČINSKEGA ODBORA
Predsednik občinskega odbora:
 sklicuje in vodi seje Izvršilnega odbora in Sveta občinskega oziroma mestnega odbora SDS;
 izvršuje sklepe izvršilnega odbora in konference občinskega oziroma mestnega odbora;
 poroča konferenci občinskega oziroma mestnega odbora o svojem delu in o delu izvršilnega odbora
občinskega oziroma mestnega odbora;
 usklajuje delo različnih forumov in organov SDS v občini;
 zastopa občinski odbor SDS v razmerju do organov SDS, v javnosti in na Svetu SDS;predlaga izvršilnemu
odboru v izvolitev podpredsednike občinskega odbora, tajnika občinskega odbora, poverjenika za
volitve in podpisnike računov;
 je odgovoren za delovanje v skladu z določili Statuta SDS, internimi akti SDS in sklepi Izvršilnega odbora
občinskega odbora SDS.
Predsednik občinskega odbora, ki je na svojo funkcijo izvoljen prvič, se je dolţan najkasneje v roku 90 dni po
izvolitvi udeleţiti seminarja za nove predsednike občinskih odborov SDS, ki jih štirikrat letno organizira glavno
tajništvo SDS. V primeru, če se predsednik občinskega odbora dvakrat zaporedoma ne udeleţi seminarja, mu
preneha funkcija predsednika občinskega odbora, Izvršilni odbor SDS pa je dolţan v roku 30 dni sklicati izredno
volilno konferenco v skladu s 24. členom Statuta SDS. Sklep o prenehanju funkcije predsednika občinskega
odbora, če se predsednik občinskega odbora SDS dvakrat zaporedoma ne udeleţi seminarja za nove predsednike,
izda Generalni sekretar v 8 dneh po drugem seminarju za nove predsednike, ki se ga predsednik občinskega
odbora ni udeleţil. Kadar je izredna konferenca sklicana zaradi neudeleţbe predsednika občinskega odbora na
dveh zaporednih seminarjih, ta ne more vnovič kandidirati na tej izredni volilni konferenci.
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Če zadolţeni za občinski odbor, predsednik regijske koordinacije ali Generalni sekretar SDS pisno ne ugovarja
izvolitvi novega predsednika občinskega odbora na območju regijske koordinacije v roku 30 dni po njegovi
izvolitvi, se šteje, da je dal soglasje k njegovi izvolitvi. Pisni ugovor k njegovi izvolitvi pošlje izvršilnemu odboru
občinskega odbora in glavnemu tajništvu SDS.
Zadolţeni za občinski odbor, predsednik regijske koordinacije ali Generalni sekretar SDS je dolţan vloţiti pisni
ugovor k izvolitvi predsednika občinskega odbora na območju regijske koordinacije, kadar:
 je bila Konferenca občinskega odbora SDS sklicana ali izpeljana ob hujših kršitvah Statuta SDS, na katere
je opozorila Nadzorna komisija občinskega odbora SDS ali najmanj 10 članov občinskega odbora;
 presodi, da kandidat ne bo sposoben voditi odbora v skladu s Programom in Statutom SDS in da bi bilo
smiselno vnovično odločanje na seji konference občinskega odbora SDS.
Kadar zadolţeni za občinski odbor, predsednik regijske koordinacije ali Generalni sekretar SDS v predpisanem
roku vloţi pisni ugovor k izvolitvi predsednika občinskega odbora SDS, je dolţan vnovič sklicati konferenco
občinskega odbora, in sicer najkasneje v roku 30 dni od zadnje volilne konference. Vnovič sklicano konferenco
občinskega odbora SDS je za občinski odbor zadolţeni dolţan obvestiti o razlogih, zaradi katerih je vloţil ugovor.
Konferenca zatem lahko izvoli novega Predsednika občinskega odbora SDS ali pa znova potrdi starega. Ta
odločitev je dokončna. Na vnovič sklicani konferenci mora biti obvezno navzoč generalni sekretar SDS ali njegov
pooblaščenec.
Člen 37
OBČINSKA NADZORNA KOMISIJA
Občinsko nadzorno komisijo sestavljajo trije člani, ki iz svojih vrst izvolijo predsednika. V odborih, ki imajo več kot
150 članov, občinsko nadzorno komisijo sestavlja pet (5) članov. Sklicevanje in vodenje sej občinske nadzorne
komisije je analogno sklicevanju in vodenju sej Nadzornega odbora SDS.
Občinska nadzorna komisija:
 na ravni občine opravlja pristojnosti, analogne tistim, ki jih na drţavni ravni opravlja Nadzorni odbor SDS;
 odloča o izključitvah članov svojega občinskega odbora SDS;
 o svojem delu poroča Nadzornemu odboru SDS in občinski konferenci.
Če organ občinskega odbora SDS, na katerega je bila naslovljena zahteva občinske nadzorne komisije po odpravi
napak, nepravilnosti, neskladij ali nedoslednosti, te zahteve ne upošteva, odloči o spornem vprašanju občinska
konferenca, katere sklep je za organe občinskega odbora SDS zavezujoč.
Članstvo v občinski nadzorni komisiji je nezdruţljivo z opravljanjem katere koli druge funkcije v SDS na ravni
občine. Član občinske nadzorne komisije ne more soodločati o zadevi, v katero je sam vpleten.
Člen 38
ČLENITEV OBČINSKEGA ODBORA
Občinski odbor SDS se organizacijsko lahko razdeli na dva ali več krajevnih oziroma četrtnih odborov SDS (v
nadaljevanju: krajevni odbor). Sklep o ustanovitvi krajevnih odborov SDS sprejme Konferenca občinskega odbora
SDS.
Izvršilni odbor občinskega odbora SDS lahko oblikuje strokovni svet občinskega odbora. Naloge in pristojnosti
strokovnega sveta občinskega odbora so analogne nalogam in pristojnostim Strokovnega sveta SDS na drţavni
ravni, komisije strokovnega sveta pa se praviloma oblikujejo analogno organizaciji občinske uprave oziroma
njenim resorjem.
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Druge organe odbora in pravila o delu občinskega odbora SDS lahko določi občinski odbor SDS s poslovnikom, ki
ga sprejme Konferenca občinskega odbora SDS.
Člen 39
KRAJEVNI ODBOR SDS
Organa krajevnega odbora SDS sta:
 Konferenca krajevnega odbora SDS, ki jo sestavljajo vsi člani krajevnega odbora SDS in je najvišji organ
krajevnega odbora;
 Izvršilni odbor krajevnega odbora SDS.
Za tiste krajevne (vaške, četrtne) skupnosti, za katere krajevni odbor še ni bil ustanovljen, imenuje Izvršilni odbor
občinskega odbora poverjenika SDS. Izvršilni odbor občinskega odbora lahko imenuje poverjenike tudi za
posamezna naselja, vasi ali mestne četrti.
Način dela in pristojnosti organov krajevnega odbora so v mejah pristojnosti krajevnega odbora, ki jih s sklepom
o ustanovitvi določi Konferenca občinskega odbora SDS, analogne organom občinskega odbora. Pravila o delu
organov krajevnega odbora SDS lahko podrobneje določi Poslovnik krajevnega odbora SDS, ki ga sprejme
Konferenca krajevnega odbora SDS.
Izvršilni odbor četrtnega odbora SDS lahko ustanovi območne odbore in v sklepu o ustanovitvi določi njihove
pristojnosti.
Člen 40
DELITVENO RAZMERJE FINANČNIH SREDSTEV
Delitveno razmerje finančnih sredstev med organi SDS na občinski, regijski in drţavni ravni določa Svet SDS.
Delitveno razmerje finančnih sredstev med občinskimi in krajevnimi organi SDS določa konferenca občinskega
odbora SDS.

DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANOSTI
Člen 41
INTERESNE ORGANIZACIJE
Slovenska demokratska mladina (SDM), Ţenski odbor SDS in Klub seniorjev in seniork SDS (KSS) so interesne
organizacije v okviru SDS. Njihovi člani sprejemajo Program in Statut SDS, organiziranost in delovanje pa urejajo
z lastnim poslovnikom in programom, razen Slovenske demokratske mladine, ki svojo organiziranost in delovanje
ureja z lastnim statutom, ki je v skladu s statutom SDS. Interesne organizacije imajo lahko svoj znak in svoj ţig.
Člen 42
FORUMI SDS
Slovenska demokratska stranka lahko ustanavlja forume in druge interesne oblike delovanja (v nadaljevanju:
forumi). Sklep o ustanovitvi forumov sprejme Svet SDS. Kongres foruma SDS na svoji seji z večino svojih članov
izvoli predsednika, ki mora biti član SDS.
Konferenca občinskega odbora lahko ustanovi forum, ki bo deloval na ravni občinskega odbora.
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Forum ima lahko svoj znak in ţig.
Forum preneha s svojim delovanjem, kadar:



to s sklepom odloči najvišji organ foruma; ali
sklep o prenehanju delovanja foruma sprejme Svet SDS.

V primeru prenehanja delovanja ali registracije foruma kot samostojne organizacije premoţenje foruma v celoti
pripade SDS.
Forum svojo organiziranost in delovanje ureja s poslovnikom, ki ga sprejme najvišji organ foruma.

Člen 43
KLUB ŽUPANOV IN VODIJ OBČINSKIH SVETNIKOV SDS
Slovenska demokratska stranka za izmenjavo izkušenj, mnenj in dobrih praks ustanovi Klub ţupanov SDS ter Klub
vodij občinskih svetnikov SDS.
Vodjo Kluba ţupanov SDS in občinskih svetnikov SDS, ki morata biti člana SDS, izvoli zbor kluba z večino svojih
članov.
Člen 44
INTERESNE SKUPINE
Najmanj 10 članov občinskega SDS lahko s podpisi ustanovi interesno skupino SDS na lokalni ravni. Ta lahko
oblikuje različne pobude in zahteve ter jih preko izbranega predstavnika lahko predstavi na prvi seji mestnega ali
občinskega izvršilnega odbora. Predstavnik skupine ima pravico, da od občinskega izvršilnega odbora po
opravljeni razpravi zahteva formalno odločanje o pobudi.

FINANČNO POSLOVANJE
Člen 45
FINANCIRANJE
Sredstva financiranja SDS so redna in izredna. Z rednimi sredstvi se financira redna dejavnost SDS. Redna
sredstva so prihodki iz članarin, prispevkov pravnih in fizičnih oseb, dohodki iz proračuna in dohodki iz
gospodarskih dejavnosti v skladu z zakonom.
Izredna sredstva se uporabljajo za financiranje volilnih dejavnosti. Izredna sredstva so namenski prihodki iz
proračuna in namenski prispevki pravnih in fizičnih oseb v skladu z zakonom.
Finančno in materialno poslovanje ureja ta statut, podrobneje pa pravilnik, ki ga sprejme Svet SDS.
Člen 46
POSLOVANJE SDS
Poslovanje SDS na drţavni ravni vodi generalni sekretar SDS, ki je odgovoren je za uresničevanje sprejetih
sklepov organov SDS in za zakonitost poslovanja, skladno z računovodskimi predpisi in akti SDS. V okviru sklepov
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Izvršilnega odbora SDS ali na osnovi pooblastila predsednika SDS generalni sekretar zastopa SDS pri sklepanju
pravnih poslov.
Glavno tajništvo SDS lahko vodi evidenco podpornic in podpornikov SDS. SDS njihove podatke uporablja le za
namen evidence podpornikov SDS in z njimi ravna v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter v
skladu s svojimi akti.
Glavno tajništvo SDS je organizacijska enota SDS, ki opravlja vse naloge, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti
SDS na drţavni ravni.
Člen 47
POSLOVANJE IMETNIKOV PODPARTIJE
Imetnik podpartije transakcijskega računa se ne sme zadolţevati. Zadolţevanje imetnika podpartije
transakcijskega računa je izjemoma mogoče le na osnovi predhodnega sklepa Izvršilnega odbora SDS.
Za finančno in materialno poslovanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom je odgovorna oseba, ki je dala naročilo.
Med podpartijami in centralnim transakcijskim računom obstaja solidarna odgovornost.
Pooblaščene podpisnike občinskega odbora SDS imenuje izvršilni odbor občinskega odbora. Vsak nalog
občinskega odbora SDS za izplačilo morata podpisati vsaj dva pooblaščena podpisnika. Nalog mora temeljiti na
sklepu organov SDS ali izvršilnega odbora občinskega odbora SDS oziroma na sprejetem pravilniku. To določilo se
smiselno uporablja tudi za vse druge imetnike podpartij transakcijskega računa.
Člen 48
PRIDOBIVANJE PREMOŽENJA
SDS lahko zaradi pridobivanja dohodka ustanavlja podjetja, vlaga finančna sredstva v podjetja in je soudeleţena
pri dobičku podjetij v skladu z zakonom. O tem odloča Izvršilni odbor SDS.
SDS lahko ustanavlja ali soustanavlja tudi občila, fundacije, društva in druge oblike zdruţevanja v skladu z
zakonom.
Člen 49
PRENEHANJE DELOVANJA
SDS lahko preneha z delovanjem samo, če tako odloči kongres SDS z dvotretjinsko večino glasov vseh svojih
članov. O predlogu za prenehanje delovanja se glasuje poimensko.
O nadaljnji uporabi in namenu vseh finančnih sredstev in drugega premoţenja SDS odloča Kongres SDS.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Člen 50
UPORABA NAČELA ANALOGIJE
V vseh primerih, ki niso izrecno navedeni v tem statutu, se po načelu analogije smiselno uporabljajo določbe tega
statuta.
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Člen 51
ROK ZA USKLADITEV

Organi SDS so dolţni v roku 6 mesecev po sprejemu sprememb in dopolnitev Statuta SDS uskladiti akte, ki so v
njihovi pristojnosti, s Statutom SDS.
Rok za uskladitev sestave občinskih nadzornih komisij je eno leto od sprejema sprememb Statuta SDS na Svetu
SDS.
Člen 52
VELJAVNOST STATUTA
Ta statut začne veljati takoj, ko ga sprejme Kongres SDS z dvotretjinsko večino navzočih članov kongresa. Ta
statut je sprejel 9. Kongres SDS, ki je potekal 9. maja 2009 v Ljubljani.
Spremembe in dopolnitve statuta, ki jih je sprejel Svet SDS na svoji 14. seji, dne 9. marca 2012, začnejo veljati z
dnem sprejema.
Spremembe in dopolnitve statuta, sprejete na 10. Kongresu SDS 11. maja 2013 v Celju, začnejo veljati z dnem
sprejema.
Spremembe in dopolnitve tega statuta, ki jih je sprejel Svet SDS na svoji 14. seji, dne 11. decembra 2015,
začnejo veljati z dnem sprejema.
Spremembe in dopolnitve tega statuta, sprejete na 11. Kongresu SDS 20. maja 2017 v Mariboru, začnejo veljati in
se uporabljati z dnem sprejema, razen sprememb in dopolnitev 10. in 16. člena, ki se začnejo uporabljati pri
naslednjih volitvah predsednika SDS.
Spremembe in dopolnitve tega statuta, ki jih je sprejel Svet SDS na svoji 4. seji, dne 17. februarja 2018, začnejo
veljati z dnem sprejema.
Spremembe in dopolnitve tega statuta, ki jih je sprejel Svet SDS na svoji 7. seji, dne 29. septembra 2018, začnejo
veljati z dnem sprejema.

Predsednik SDS
Janez Janša

21

