PRAVILA
ŽENSKEGA FORUMA SOCIALNIH DEMOKRATOV

TEMELJNE DOLOČBE
1.
Ženski forum Socialnih demokratov je avtonomno politično interesno združenje, ki
zagotavlja stranki možnost oblikovanja dosledne politike enakosti spolov, pomaga krepiti
politično moč žensk znotraj stranke ter omogoča civilno družbenim skupinam s sorodnimi
cilji neposreden vpliv na stranko in parlament.
2.
Polno ime ženskega foruma je Ženski forum Socialnih Demokratov. Uporablja se lahko
tudi krajše ime in kratici: Ženski forum SD in ŽF SD in ŽF.
3.
Znak Ženskega foruma Socialnih Demokratov je rdeč kvadrat z belim napisom Ženski
forum Socialnih Demokratov.
ČLANSTVO
4.
Članica ženskega foruma je vsaka, ki sprejema pravila in programske usmeritve in podpiše
pristopno izjavo. Članica ženskega foruma je lahko tudi nečlanica Socialnih demokratov.
Člani ženskega foruma so lahko tudi moški.
5.
Članica ŽF SD ima pravico:
• določati in uresničevati politiko Ženskega foruma SD;
• biti obveščena o vseh dejavnostih ŽF SD in dajati pobude in predloge ŽF SD;
• voliti in biti voljena v vse organe ŽF SD;
• izstopiti iz ženskega foruma.
6.
Članica ŽF SD je dolžna:
• ravnati v skladu s pravili in programom ŽF SD;
• s svojim ravnanjem uveljavljati temeljne vrednote ženskega foruma, zlasti
zavedanje, da je enakost žensk in moških temeljna človekova pravica in osnovna
vrednota demokratične družbe.
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ORGANIZIRANOST
7.
Ženski forum je organiziran tako, da vzpodbuja iniciativnost članic, spoštuje avtonomijo
ravni organiziranja in omogoča njihovo medsebojno sodelovanje in povezovanje.
8.
Članice ženskega foruma so praviloma povezane v klubih. Klubi so organizirani pri
območnih ali občinskih organizacijah SD. Klubi so pri svojem delu avtonomni, v skladu s
statutarnimi pravili in organiziranostjo SD sodelujejo v organih stranke na lokalni ravni.
9.
Organi kluba ŽF SD so:
• zbor članic;
• predsednica;
• podpredsednica;
• izvršni odbor.
Najvišji organ kluba je zbor članic. Zbor izvoli predsednico in podpredsednico kluba. Za
učinkovitejše načrtovanje in izvrševanje dejavnosti kluba lahko zbor izvoli izvršni odbor. O
številu članic izvršnega odbora odloča zbor kluba. Predsednica in podpredsednica sta
članici izvršnega odbora po položaju.
10.
Klubi ŽF SD lahko medsebojno sodelujejo tudi na pokrajinski ravni. Svoje predstavnice
volijo v konferenco ŽF SD.
ORGANI ŽF SD
11.
Organi ŽF SD so:
• konferenca;
• svet;
• predsedstvo;
• predsednica;
• podpredsednica;
• tajnica.
12.
Najvišji organ ženskega foruma je konferenca. Konferenco sestavljajo po najmanj ena
delegatka iz vsakega kluba in članice sveta. O številu delegatk za posamezni klub odloča
svet ŽF SD.
13.
Konferenca ŽF SD:
• sprejema program in pravila ženskega foruma;
• oblikuje temeljna stališča in politiko delovanja ŽF SD na vseh ravneh;
• voli svet, predsedstvo, predsednico in podpredsednico ŽF SD.
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14.
Konferenca se praviloma sestane enkrat letno, obvezno pa pred vsako odločilno fazo
volilnih postopkov v stranki ali ob volitvah na državni in lokalni ravni. Konferenco sklicuje
predsedstvo ali svet po lastni presoji, obvezno pa na pobudo najmanj tretjine klubov.
15.
Svet je najvišji organ ženskega foruma med dvema konferencama.
Svet ŽF SD:
• sprejema letne programe dela ženskega foruma;
• usklajuje delo klubov;
• imenuje delovna telesa za poglobljeno spremljanje posameznih področij politike
enakosti spolov;
• odloča o sestavi konference;
• oblikuje in usmerja volilne aktivnosti ženskega foruma za volitve na državni in
lokalni ravni.
16.
Svet ima 25 članic. Članice sveta so predsednica, podpredsednica in članice predsedstva.
Sestava sveta sledi cilju čim bolj enakomerne teritorialne zastopanosti klubov ŽF SD.
Na seje sveta so redno vabljene vse članice ŽF izvoljene na listah SD .
17.
Svet sklicuje in vodi predsednica ŽF SD. Sklicuje ga po lastni presoji ali na pobudo
predsedstva. Sestaja se najmanj štirikrat letno.
18.
Predsedstvo je politično izvršilni organ ŽF SD.
Predsedstvo:
• skrbi za uresničevanje sklepov in stališč sveta;
• pripravlja predloge za delo sveta in se odziva na pobude klubov ŽF SD;
• operativno usklajuje delo članic ženskega foruma v organih stranke ter v drugih
organih in organizacijah.
•
19.
Predsedstvo ima 9 članic. Predsednica in podpredsednica sta članici predsedstva po
položaju.
20.
Predsednica ženskega foruma vodi in predstavlja ŽF SD, sklicuje predsedstvo in svet in
sprejema odločitve med dvema sejama predsedstva. O svojem delu poroča predsedstvu in
svetu ŽF SD.
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21.
Podpredsednica v dogovoru s predsednico le-to nadomešča, na podlagi sklepa predsedstva
pa vodi in odgovarja za posamezne aktivnosti ženskega foruma.
22.
Tajnica po navodilih in v dogovoru s predsednico in podpredsednico opravlja
administrativno tehnična in druga opravila.

ODLOČANJE, VOLITVE IN MANDATI
23.
Organi ŽF SD veljavno odločajo, če je prisotna več kot polovica članic organa. Sklepi so
sprejeti z večino glasov prisotnih.
24.
Članice organov ženskega foruma se volijo po opravljenem postopku evidentiranja in
kandidiranja. V postopkih evidentiranja na vseh ravneh lahko sodelujejo vse članice, klubi
in organi ŽF SD.
O postopkih za posamezne volitve odloča svet ŽF SD. Volitve so praviloma tajne,
imenovanja pa javna.
25.
Mandati organov ŽF SD so usklajeni z mandati v stranki. Število mandatov ni omejeno.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
26.
Pravila Ženskega foruma Socialnih Demokratov, njihove spremembe in dopolnitve. začnejo
veljati z dnem, ko jih sprejme konferenca ŽF SD.
27.
Z dnem sprejema dopolnil, se dopolnijo pravila
dne, 12. 03. 2009.

Ženskega foruma Socialnih demokratov z

Ljubljana, 2.2.2013
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