-----Original Message----From: Robi Lesicar [mailto:lesicar_robi@yahoo.com]
Sent: Sunday, June 13, 2004 9:29 PM
To: kristjan verbi
Subject:
Na podlagi 30. člena statuta Stranke mladih Slovenije dajemo podpisani člani stranke
POBUDO oziroma ZAHTEVO
ČASTNEMU RAZSODIŠČU STRANKE,
da skladno z 29. členom statuta oceni usklajenost s statutom
sklep Sveta SMS z dne 03. 06. 2004 o sestavi delegatov na kongresu, ki glasi:
»Svet SMS je na svoji seji dne, 03. junija 2004 sprejel sklep o sestavi delegatov na kongresu.
SKLEP:
Kongres SMS - Stranke mladih Slovenije na podlagi 16. člena statuta sestavljajo:
1. enajst (11) delegatov na volilno enoto.
Število delegatov se poveča v volilni enoti, (1) kjer je več kot 11 lokalnih odborov in je bilo tudi
več kandidatov iz različnih lokalnih odborov (v tem primeru je število delegatov enako številu
lokalnih odborov, ki so podali svoj predlog) ali (2) kjer ima lokalni odbor več kot 100 članov na
dan
03. junij 2004 (v tem primeru lahko predlagajo še enega delegata),
Delegate, ki so predstavniki odborov lokalnih skupnosti se imenuje na sestankih volilne enote.
Na podlagi predlogov izvršnih odborov lokalnih odborov, občinskih svetnikov SMS in vodje
volilne enote vodja volilne enote sestavi predlog kandidatov za delegate na kongresu. Pri določanju
predloga kandidatov za delegate na kongresu je potrebno upoštevati, (1) da ima vsak lokalni odbor, ki
je podal predlog za kandidata najmanj enega delegata, (2) zastopanost po volilnih okrajih in (3)
regionalno razpršenost delegatov.
Upoštevajo se predlogi izvršnih odborov lokalnih odborov, ki so bili ustanovljeni do vključno 03.
junija 2004.
Kandidate za delegate morajo lokalni odbori predlagati do 14. junija 2004 vodjem volilnih enot
in v pisarno SMS.
Sestanki volilnih enot morajo biti opravljeni do 22. junija 2004. Skliče jih vodja volilne enot ali
glavni tajnik. Sestanek volilne enote je sklepčen, če je prisotna večina predstavnikov lokalnih odborov.
2. šestnajst (16) delegatov, ki so člani Svet,
3. dva (2) delegata skupine za pripravo programa,
4. dva (2) delegata GSM - Gibanja slovenske mladine (Dijaško-študentske sekcije),
5. dva (2) delegata Ženske skupine SMS in
6. podžupani SMS na dan 03. junij 2004.
Delegate pod točkami 2. do 6. morajo koordinatorji sekcij po sklicu sestanka sekcije predlagati do 22.
junija 2004 v pisarno SMS.«
Podpisani člani predlagamo, da Častno razsodišče stranke:
1.
ugotovi, da je 1. in 6. točka sklepa Sveta SMS z dne 03. 06. 2004 o sestavi delegatov na kongresu v
nasprotju z določbami statuta Stranke mladih Slovenije in ju v celoti razveljavi ter
2.
za zagotovitev pravočasne pripravo in izvedbe kongresa SMS nadomesti razveljavljeni del sklepa
Sveta SMS s svojim sklepom, ki glasi:
»Kongres sestavljajo člani sveta, predstavniki odborov lokalnih skupnosti in interesnih sekcij.
Lokalna skupnost je občina.

Predstavnike odborov lokalnih skupnosti določijo predsedstva teh odborov po načelu: en predstavnik
na vsak lokalni odbor oziroma vsako lokalno skupnost, ki ima vsaj 10 članov SMS in po en dodatni
predstavnik na vsakih preseženih 50 članov SMS v lokalni skupnosti oziroma v regiji.
Predsedstvo odbora lokalne skupnosti v smislu 2. odstavka 16. člena statuta SMS je:
- zbor lokalnega odbora iz 36. člena statuta SMS,
- zbor članov SMS, ki ga v lokalni skupnosti skliče konstituirani iniciativni odbor za ustanovitev
lokalnega odbora,
- zbor članov, ki imajo stalno prebivališče v lokalni skupnosti, v kateri ne deluje lokalni odbor
oziroma ne deluje iniciativni odbor za ustanovitev lokalnega odbora in ga skliče regionalni
odbor, če je v občini vsaj 10 članov SMS,
- zbor članov, ki imajo stalno prebivališe v lokalni skupnosti, v kateri ne deluje lokalni odbor
oziroma ne deluje iniciativni odbor za ustanovitev lokalnega odbora in ga skliče regionalni
odbor, če je v občini manj kot 10 članov SMS.
Glavni tajnik mora javno objaviti podatke o številu članov SMS po posameznih lokalnih skupnostih, t.j.
občinah z navedbo lokalnega odbora, v katerega se člani SMS iz občine združujejo oziroma regijski
odbor, ki mu pripadajo, če člani SMS lokalne skupnosti oziroma občine niso združeni v lokalni odbor ali
ni konistituiran iniciativni odbor za ustanovitev lokalnega odbora.
OBRAZLOŽITEV:
Statut Stranke mladih Slovenija v 1. členu določa, da stranka deluje po demokratičnih načelih, v 7.
členu pa določa, da ima vsak član pravico da oblikuje in uresničuje politiko stranke ter voli in je voljen v
vse organe stranke. Ta pravica se ne sme omejevati s sklepi organov stranke, s katerimi se določajo
takšni načini uresničevanja pravic, da posameznega člana izločajo iz procesov odločanja v stranki, še
zlasti pri določanju predstavnikov odborov lokalnih skupnosti na kongresu stranke.
Svet SMS nima pravice spreminjati določb statuta SMS, ki:
- v prvem odstavku 16. člena določa, da kongres stranke sestavljajo člani sveta, predstavniki
odborov lokalnih skupnosti in interesnih sekcij,
- v drugem odstavku 16. člena določa, da predstavnike odborov lokalnih skupnosti določijo
predsedstva teh odborov po načelu: en predstavnik na določeno število članov odbora. Svet
stranke, upoštevaje gibanja članstva, določi to število pred vsakim kongresom.
Odločitev Sveta SMS, da določi število delegatov po principu volilnih enot in ne po številu lokalnih
skupnosti, t.j. občin, v katerih živijo člani SMS, je v nasprotju z določbami 16. člena statuta SMS.
Število delegatov za kongres po principu volilnih enot, ki ni s statutom SMS predvidena oblika
notranjega organiziranja članov, ne omogoča sestave kongresa, ki bi odražala dejansko stanje
članstva po teritorialnem principu organiziranja stranke.
Lokalna skupnost v Republiki Sloveniji je občina, zato je skladno s 1. odstavkom 1. člena in 4.
odstavkom 4. člena statuta SMS občina tudi temeljna teritorialna oblika organiziranja članov stranke
SMS. Še zlasti zaradi pogosto izraženih očitkov o omejevanju pravice članov do ustanavljanja lokalnih
odborov, je pomembno, da se zagotovi vsem članom stranke SMS, da neposredno sodelujejo pri
določevanju predstavnikov lokalnih skupnosti na kongresu SMS.
Odločitev sveta SMS, da samo »na podlagi predlogov izvršnih odborov lokalnih odborov, občinskih
svetnikov SMS in vodje volilne enote vodja volilne enote sestavi predlog kandidatov za delegate na
kongresu«, pomeni grobo kršitev načela demokratičnosti delovanja stranke in nedopustno omejevanje
pravice članov SMS, da predlagajo kandidate za svoje predstavnike. To odraža izrazito centralistično
logiko kot uveljavljeni princip dosedanjega delovanja najvišjih organov in funkcionarjev stranke. Hkrati
predstavlja formalizacijo omejevanja pravic članov SMS pri izbiranju svojih predstavnikov za kongres
SMS in koncentracijo oblasti in moči v stranki peščici posameznikov ter potrjujejo v javnosti izraženih
kritik o nedemokratičnosti pri vodenju stranke.
LO SMS LAŠKO

