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Spoštovani,
v zapisanem ne želim nasprotovati odločitvam IO stranke, sem se pa pa po pogovoru z mnogimi
odločil, da je potrebno preveriti še en vidik sprejetih odločitev, ki je pomemben s stališča lokalnih
odborov. Temu sledi tudi navedeno vprašanje in trije predlogi.
Po mojem vedenju v sprejem zadnjih odločitev ni bila neposredno vključena lokalna mreža stranke.
Če je temu tako, si dovolim trditi, da je bila izključitev dr. Milana Brgleza izvedena brez upoštevanja
mnenja lokalnih odborov. Verjamem, da lokalni odbori v veliki večini podpiramo cilje, ki jih zasleduje
IO in svet stranke na področju delovanja stranke po državnozborskih volitvah, kljub temu pa zaradi
navedene ne-vključenosti v odločanje obstaja odprto vprašanje o tem, ali so bili upoštevane vse
posledice, predvsem tiste vezane na prihajajoče lokalne volitve in postopke, ki v zvezi s tem potekajo
po lokalnih odborih.
Zato prosim, da se lokalnim odborom posreduje informacija o tem, ali so bile pri zgoraj navedeni
odločitvi upoštevane tudi možne negativne posledice na delovanje lokalne mreže stranke in katere.
Ob tem naj poudarim še, da pozdravljam napovedano pripravljenost vodstva stranke, da na lokalnem
nivoju obrazloži nastale razmere in pretekle dogodke, kar upam, da bodo lokalni odbori v največji
možni meri izkoristili.

Na podlagi dosedanjih pogovorov z vodstvi nekaterih drugih lokalnih odborov in na podlagi zadnjih
dogodkov pa vodstvu stranke posredujem še tri predloge. Predlogi gredo v smer izboljšanja delovanja
stranke na vseh nivojih in kot pomoč pri izvajanju politike z najširšo podporo.
1) Predlaga se sprememba statuta tako, da je član IO stranke tudi najmanj 1 predstavnik lokalnih
odborov, ki ga volijo neposredno predsedniki lokalnih odborov. V svetu stranke pa se poveča
zastopanost lokalnega nivoja na način, da so vključeni predstavniki posameznih regij.
S tem se zagotovi ustrezno zastopanost lokalnega nivoja v delovanju stranke kot celote in boljša
povezanost med državnim, regijskim in lokalnim nivojem delovanja stranke .
2) Predlaga se, da se pred lokalnimi volitvami (v septembru) po vzoru državnozborskih volitev skliče
kongres stranke, na katerem se predstavi skupne programske temelje za lokalne volitve. Na
navedenem kongresu se izvede tudi zgoraj predlagana sprememba statuta.
Kongres predstavlja pomembno orodje za spodbudo članstvu in je hkrati tudi pomembno medijsko
orodje v izvedbi kampanje. Z večjim upoštevanjem lokalnega nivoja se občankam in občanom pokaže,
da je stranka SMC tista, daje poseben poudarek lokalnemu.
3) Da se po vzoru strank v zahodnih demokratičnih državah (primer Nemčija) končna odločitev o
vstopu v katerokoli koalicijo preveri z glasovanjem članstva.
Članice in člani stranke potrebujemo potrditev, da smo vključeni in da je stranka pri svojem delovanju
maksimalno demokratična, hkrati pa vodstvo z neposredno podporo članov dobi še dodatno
potrditev in odločitve dobijo dodatno težo.
S spoštovanjem,
Janez Demšar
LO SMC Škofja Loka
Predsednik

