Izvršni odbor Stranke modernega centra (SMC) je na 5. redni seji izvršnega odbora SMC 16.
julija 2015 sprejel

PRAVILNIK O ČLANSTVU V STRANKI MODERNEGA CENTRA

UVODNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in postopek za včlanitev v Stranko modernega centra, pravice
in obveznosti članov ter razloge in postopke za prenehanje članstva.

2. člen
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so nevtralno uporabljeni za ženski in moški spol.

SPREJEM V ČLANSTVO
3. člen
(1) Član stranke lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki v celoti izpolni in
podpiše pristopno izjavo, s katero sprejema program in statut stranke ter poravna
članarino. Član stranke ne more postati oseba, ki je pravnomočno obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo
pravne posledice obsodbe.

(2) Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo oseba:
1. v pisni obliki pošlje s poštno pošiljko na sedež stranke,
2. natisnjeno in preslikano v elektronsko obliko pošlje na veljavni elektronski naslov
stranke, objavljenem na spletni strani stranke, pri čemer veljavnost oddaje ni
pogojena z elektronskim podpisom, ali
3. odda neposredno na sedežu stranke osebi, ki je pooblaščena za sprejem pošte
stranke.

(3) Osebo, ki je posredovala pravilno izpolnjeno pristopno izjavo v skladu s predhodnimi
odstavki tega člena (v nadaljevanju: kandidat), sekretariat stranke vpiše v seznam
kandidatov za člane stranke.

4. člen
(1) Sekretariat stranke o vložitvi kandidatove pristopne izjave v članstvo stranke obvesti
lokalni odbor stranke, na območju katerega ima kandidat stalno prebivališče.

(2) Svet lokalnega odbora poda mnenje o sprejemu kandidata v članstvo stranke, pri
čemer lahko poda pozitivno ali negativno mnenje. Svet lokalnega odbora posreduje
mnenje o sprejemu kandidata v članstvo stranke izvršnemu odboru stranke.

(3) V kolikor svet lokalnega odbora ne poda mnenja o sprejemu kandidata v članstvo
stranke v petnajstih delovnih dneh od prejema pristopne izjave iz prvega odstavka tega
člena, se šteje, da je podal pozitivno mnenje.

5. člen
(1) Izvršni odbor stranke odloči o sprejemu kandidata v članstvo stranke.

6. člen
(1) Kandidatu, za katerega je izvršni odbor stranke odločil, da se ga sprejeme v članstvo
stranke, sekretariat stranke posreduje plačilni nalog za plačilo članarine za tekoče
koledarsko leto.

(2) Kandidat iz prvega odstavka tega člena je dolžan poravnati članarino do dneva
zapadlosti, ki je naveden na plačilnem nalogu.

(3) V kolikor kandidat iz prvega odstavka tega člena ni poravnal članarine do dneva
zapadlosti, se mu z opominom določi dodatni rok za plačilo članarine.
(4) Kandidat iz prvega odstavka tega člena je dolžan na zahtevo sekretariata stranke
predložiti dokazilo o plačilu članarine.
(5) Če kandidat ne poravna članarine po preteku dodatnega roka iz tretjega odstavka tega
člena, se kandidata ne sprejme v članstvo ter se ga o tem pisno obvesti. Kandidat lahko
ponovno vloži pristopno izjavo za članstvo v stranki po preteku šestih mesecev od
poteka dodatnega roka iz tretjega odstavka tega člena.

(6) Sekretariat stranke na podlagi pozitivne odločitve izvršnega odbora stranke o sprejemu
kandidata v članstvo stranke in po prejemu potrdila o plačilu članarine izvede vpis
kandidata v register članov stranke, s čimer kandidat pridobi status člana stranke.

(7) Sekretariat stranke obvesti novega člana stranke o vpisu v register članov stranke v
pisni obliki. Sekretariat stranke obvesti tudi lokalni odbor stranke, na območju katerega
ima kandidat stalno prebivališče.

7. člen
(1) Kandidata, za katerega je izvršni odbor stranke odločil, da se ga ne sprejeme v članstvo
stranke, sekretariat stranke pisno obvesti o odločitvi izvršnega odbora stranke.
(2) Kandidat iz prvega odstavka tega člena ima pravico do pritožbe v petnajstih dneh od
prejema pisnega obvestila o odločitvi. O pritožbi odloča nadzorni odbor stranke.
Odločitev nadzornega odbora je dokončna.

PRAVICE ČLANOV STRANKE
Delovanje članov stranke
8. člen
(1) Član stranke uresničuje svoje pravice in obveznosti v lokalnem odboru, na območju
katerega ima stalno prebivališče.
(2) Če se član stranke želi vključiti v delovanje lokalnega odbora, ki ni na območju
njegovega stalnega prebivališča, mora lokalnemu odboru, v delovanje katerega se želi
vključiti, posredovati pisno prošnjo z razlogi za vključitev. O pisni prošnji je član stranke
dolžan seznaniti sekretariat stranke in lokalni odbor, na območju katerega ima član
stalno prebivališče.

(3) O prošnji iz drugega odstavka tega člena odloči v tridesetih dneh od prejema prošnje
svet lokalnega odbora, v delovanje katerega se član stranke želi vključiti. Svet
lokalnega odbora lahko pridobi mnenje lokalnega odbora, na območju katerega ima
član stranke stalno prebivališče. O svoji odločitvi je svet lokalnega odbora dolžan
obvestiti člana stranke, sekretariat stranke in lokalni odbor, na območju katerega ima
član stalno prebivališče.

(4) Član stranke, ki na podlagi odločitve sveta lokalnega odbora deluje v lokalnem odboru,

ki ni na območju njegovega stalnega prebivališča, ima v tem lokalnem odboru pravice
in obveznosti člana stranke, razen pravice glasovanja, pravice voliti in biti voljen ter
pravice kandidirati za voljene in imenovane funkcije.

OBVEZNOSTI ČLANOV
Obveznost plačevanja članarine
9. člen

(1) Član stranke je dolžan plačati članarino za tekoče koledarsko leto na podlagi prejetega
plačilnega naloga.

(2) Član stranke je dolžan poravnati članarino do dneva zapadlosti, ki je naveden na
plačilnem nalogu.

(3) Če član stranke kljub opominu ne poravna članarine, izgubi kot član stranke glasovalno
pravico ter pravico do udeležbe na zborih in srečanjih članstva lokalnega odbora ter
stranke. Po izteku koledarskega leta, v katerem ni poravnal članarine, se ga iz stranke
izključi.

(4) Član stranke je dolžan na zahtevo sekretariata stranke predložiti dokazilo o plačilu
članarine.

(5) Članu stranke, ki se nahaja v slabem socialnem položaju in pošlje obrazloženo izjavo
o nezmožnosti plačila članarine sekretariatu stranke, te ni potrebno plačati, če tako
odloči izvršni odbor stranke. O odločitvi izvršnega odbora stranke sekretariat stranke
obvesti člana stranke.
(6) Na podlagi obrazloženega pisnega predloga predsednika lokalnega odbora lahko
izvršni odbor stranke odloči, da članu stranke, ki se nahaja v slabem socialnem
položaju, ni potrebno plačati članarine. O odločitvi izvršnega odbora stranke sekretariat
stranke obvesti člana stranke in predsednika lokalnega odbora.

PRENEHANJE ČLANSTVA

10. člen
(1) Članstvo v stranki preneha z izstopom, izbrisom, izključitvijo ali s smrtjo.

Izstop iz stranke
11. člen
(1) Član iz stranke izstopi tako, da podpisano izstopno izjavo, v kateri lahko navede razloge
za izstop:
1. v pisni obliki pošlje s poštno pošiljko na sedež stranke,
2. natisnjeno in preslikano v elektronsko obliko pošlje na veljavni elektronski naslov
stranke, objavljenem na spletni strani stranke, pri čemer veljavnost oddaje ni
pogojena z elektronskim podpisom, ali
3. odda neposredno na sedežu stranke osebi, ki je pooblaščena za sprejem pošte
stranke.

(2) O razlogih izstopa člana iz prvega odstavka tega člena lahko predsednik lokalnega
odbora opravi z njim pojasnitveni pogovor.

Izključitev iz stranke
12. člen

(1) Člana stranke se izključi iz stranke, če:
1. ne spoštuje temeljnih vrednot stranke, njenega statuta ali drugih aktov stranke,
2. deluje v nasprotju s programom, etičnim kodeksom ali sprejetimi sklepi stranke,
3. je po včlanitvi v stranko pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
4. je v pristopni izjavi navedel neresnične podatke,
5. v javnosti trdi ali raznaša kaj, kar lahko škoduje časti oziroma ugledu in dobremu
imenu stranke oziroma njenih članov,
6. po opominu in po izteku koledarskega leta ne poravna članarine za preteklo leto.

13. člen
(1) Pobudo za izključitev člana stranke lahko poda vsak član ali organ stranke v pisni ali
ustni obliki, če navede razloge za izključitev člana stranke.

(2) O pobudi za izključitev člana stranke odloča izvršni odbor stranke. Po prejemu pobude
iz prvega odstavka tega člena izvršni odbor stranke obvesti člana stranke o začetku
obravnave pobude za njegovo izključitev iz stranke.

(3) Izvršni odbor stranke lahko pozove člana iz drugega odstavka tega člena in svet
lokalnega odbora, na območju katerega ima član stranke stalno prebivališče, da se
izjavita o razlogih za izključitev iz stranke.
(4) Član stranke iz drugega odstavka tega člena ima pravico podati pisno ali ustno izjavo
o pobudi za njegovo izključitev iz stranke najkasneje v petnajstih dneh od dneva
prejema obvestila o začetku obravnave pobude za njegovo izključitev iz stranke.

(5) Izvršni odbor stranke izključi iz stranke člana stranke s sklepom, ki se ga izključenemu
članu stranke pošlje s priporočeno poštno pošiljko in s povratnico.

(6) Izključeni član stranke iz prejšnjega odstavka tega člena ima pravico do pritožbe v
petnajstih dneh od prejema sklepa o izključitvi. O pritožbi odloča nadzorni odbor
stranke na prvi naslednji seji. Odločitev nadzornega odbora stranke je dokončna.
(7) Sekretariat stranke o izključitvi člana stranke obvesti lokalni odbor:
1. po preteku pritožbenega roka iz šestega odstavka tega člena, če izključeni član
stranke ni vložil pritožbe na sklep o izključitvi ali
2. po dokončni odločitvi nadzornega odbora stranke, če je izključeni član stranke
vložil pritožbo na sklep o izključitvi.

KONČNI DOLOČBI
14. člen
V primeru kolizije posamezne določbe tega pravilnika z določbami veljavnega statuta stranke
se uporabijo določbe statuta stranke.

15. člen
Pravilnik začne veljati in se uporabljati z dnem 16.7. 2015.

Izvršni odbor SMC

