
ZADEVA: Odgovori na sklepe Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe DESUS 

 

Komisija je sprejela naslednje sklepe: 

 

1. Vabljeni so se seznanili s sklepom o imenovanju članov in predsednika Komisije  za statutrana 
vprašanja in pritožbe. 

2. Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe imenuje Mileno Pečovnik za podpredsednico 
komisije in komisija se kot taka konstituira. 

a. Komisija ugotavlja, da je članica Komisije ga. Milena Zemljak, imenova s satrani PO 
Ptuj-Ormož, podala izstopno izjavo is stranke DeSUS, zaradi česar ji preneha tui 
mandat v Komisiji za statutarna vprašanja in pritožbe. O ugotovitvi se obvesti Svet 
stranke. 

3. Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe ugotavlja, da statut stranke v 16. alineji 4. 
odstavka 16. člena, na Svet stranke prenaša pristojanost, da lahko ta,  v obdobju med dvema 

kongresoma, razreši Predsednika stranke. 
4. Na podlagi določil statuta izhaja, da lahko Svet stranke sprejme sklep o sklicu izrednega 

volilnega kongresa, tudi brez predhodne razrešitve predsednice stranke.  
 

 

V nadaljevanju podajam odgovor na 3. in 4. točko, kot sledi: 

 

Skladno z Zakonom o političnih strankah1
 je politična stranka združenje državljank in državljanov (1. 

člen), ki pridobi pravno osebnost z dnem vpisa politične stranke v register (2. odstavek 12. člena). Kot 

pravna oseba ima ločeno subjektiviteto od njenih ustanoviteljev oziroma članov in je s tem tudi 
samostojna nosilka pravic in obveznosti ter deluje tudi navzven kot subjekt z lastno pravno osebnostjo. 

Prav zaradi tega vsaka pravna oseba potrebuje osebo, ki pravno osebo predstavlja navzven. Pri tem 

mora seveda upoštevati tudi voljo in interese ostalih deležnikov (ustanovitelje, člane, družbenike, 

delničarje, itd.). Vsled navedenega mora vsaka pravna oseba imeti določena pravila za imenovanje 
predstavnika pravne osebe in tudi s tem povezana pravila glede upravljanja pravne osebe, pristojnosti, 

odgovornosti in razmejitev funkcij. Glede na vrsto pravne osebe se (predpisani) načini upravljanja 
razlikujejo, a temeljijo na istih načelih, med katerimi je bistvena stroga in jasna delitev pristojnosti 
(prav zaradi odgovornosti). Isto velja tudi za državo, prav zaradi tega je načelo delitve oblasti vključeno 
tudi v Ustavo Republike Slovenije. V primeru političnih strank se način upravljanja, skladno Zakonom o 

političnih strankah, določi s statutom in sam zakon glede tega nima bistvenih kogentnih določb. Kljub 

temu pa tudi statut (kot izveden pravni akt) ne more kršiti osnovnih postulatov pravne države in 
doktrinarnih izhodišč glede razmerij med organi in posamezniki znotraj enovite pravne osebe, zato je 
vsakršna razlaga, ki prestopi te izhodiščne omejitve lahko sporna. 

Za razlago in pravilno razumevanje določb statuta Demokratične stranke upokojencev Slovenije (v 

nadaljevanju: Statut) in odgovor na vprašanje, ali lahko Svet
2
 navedene politične stranke odpokliče 

Predsednico stranke, je zato nujno pravilno razumevanje temeljev upravljanja pravnih oseb.  

                                                           
1
 Zakon o političnih strankah, Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami. 

2
 Organi stranke so v skladu 10. členom Statuta poimenovani z veliko začetnico. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4345


Statut v 13. členu določa, da Kongres stranke voli in razrešuje kolektivne in individualne organe 
stranke, razen Generalnega sekretarja. Glede na to določbo je jasno, da Statut pristojnost za 

imenovanje in razrešitev Predsednika stranke daje Kongresu. Pri ureditvi upravljanja pravnih oseb pa 

se pristojnosti lahko v določeni meri delegirajo tudi na druge organe pravne osebe, pri čemer je to 
dopustno zgolj v obsegu, ki ne prenaša pristojnosti v celoti in na način, da hkrati onemoči organ, ki 
pristojnost prenaša, da bi opravljal svojo funkcijo.  

Statut takšno delegacijo pristojnosti predvideva, in sicer v 6. alineji 4. odstavka 16. člena, ki določa: 

»če Predsedniku stranke iz kakršnega koli vzroka preneha mandat, v času manj kot enega leta do 
rednega Kongresa, preide njegova funkcija na enega izmed Podpredsednikov stranke, ki ga s tajnim 

glasovanjem izvoli Svet stranke. Mandat tako izvoljenemu Predsedniku stranke traja do kongresa;«. 

Namen te določbe je jasen. Če pride do dogodka, ki bi povzročil, da bi pravna oseba (stranka) bila brez 
predstavnika in vodje, ki izvršuje bistvene funkcije za delovanje stranke (23. člen Statuta), lahko do 
naslednjega Kongresa Predsednika izvoli Svet stranke. Smisel je jasen – če npr. zaradi smrti, bolezni 
ipd. stranka ostane brez Predsednika, bi upoštevaje postopek sklica Kongresa, poteklo preveč časa, v 
katerem bi stranka bila brez predstavnika, zaradi česar ga lahko v vmesnem času po hitrejšem 
postopku (kar omogoča način zasedanja in sestava Sveta stranke) imenuje Svet stranke. Statut omejuje 

v tej zvezi pristojnost zgolj na imenovanje. Pri tem Statut omeji pristojnost Svetu stranke še na način, 
da imenovanje omogoči le do naslednjega Kongresa, s čimer omeji čas, ko vodenje stranke ni v 
pristojnosti osebe, ki bi jo izvolil organ - Kongres, čigar temeljna pristojnost je prav to. Svet torej 

Predsednika ne more imenovati za polni mandat. Pri tem naj še enkrat poudarimo, da določba daje 
izjemoma izrecno zgolj pristojnost imenovanja in ne tudi razrešitve. 

Zmedo pri nekaterih, zaradi nepoznavanja osnovnih pravnih institutov v sferi upravljanja pravnih oseb, 

povzroča 16. alineja 4. odstavka 16. člena Statuta, ki določa naslednjo pristojnost Sveta: 

»v obdobju med Kongresoma lahko, na podlagi politične ocene delovanja in ravnanja ali izrečene 
osebne želje posameznikov, sklepa o razrešitvah in imenovanju članov organov stranke oz. nosilcev 
individualnih funkcij«. 

Določba povsem jasno govori o glasovanju glede nezaupnice. To jasno izhaja tako iz logične, namenske 
kot že iz same gramatikalne razlage. Določba uporabi dikcijo »sklepa o«, to seveda ne pomeni enako 
kot »odloča o«, »izvoli«, »imenuje«, »razreši« in podobne dikcije. Pomeni le, da Svet lahko sklepa o 

vprašanju imenovanja in razrešitve in ne, da lahko to s sklepom tudi udejanji. Podobno dikcijo (da nek 

organ »sklepa o«) uporabi Statut le še na enem mestu, in sicer v 8. alineji 4. odstavka 16. člena, ki 
določa, da Svet stranke »sklepa o koalicijah in drugih povezovanjih stranke…«. Če pogledamo 21. člen 
Statuta, ugotovimo, da Svet samo sklepa o koalicijah in drugih povezovanjih in s tem daje le usmeritev, 

(ne)eksekucija sklepa o koaliciji in drugih povezovanjih stranke pa je nato v pristojnosti Vodstva 

stranke. Ni jasno, zakaj bi Statut isto dikcijo »sklepati o« enkrat smatral kot pristojnost dokončno 
odločati o predmetu sklepanja in drugič v smislu, da Svet le sklepa o določenem vprašanju in ima tako 
sprejet sklep le usmeritveno naravo. Da temu ni tako in Svet skladno s 16. alinejo 4. odstavka 16. člena 
Predsednika ne more razrešiti ali imenovati pa izhaja tudi iz dejstva, da Statut, kadarkoli govori o 

pristojnosti imenovanja, uporabi dikcijo, da organ »izvoli« oziroma »razreši« (to med drugim uporabi 

tudi v 6. alineji 4. odstavka 16. člena, ko prav to pristojnost daje Svetu, kot je obravnavano zgoraj). 

Enako je v številnih drugih primerih, ko Statut kakšnemu organu daje pristojnost izvoliti ali razrešiti 
(glej npr. 3. alinejo 1. odstavka 13. člena; 16. alineja 1. odstavka 19. člena; 1. odstavek 45. člena). Iz 

gramatikalne razlage statuta torej ne izhaja, da bi Svet stranke imel pristojnost razreševanja 
Predsednika stranke (ima zgolj možnost imenovanja v omenjeni izjemni situaciji). 



Prav tako pa lahko povzroča zmedo 44. člen Statuta, ki pa je načeloma povsem jasen, če ga beremo 
sistematično v povezavi z ostalimi določbami Statuta in ne »nepravniško« iztrgano iz konteksta. Iz 

logične in namenske razlage, ki izhaja iz 44. in povezanih členov Statuta pridemo do jasnega rezultata. 

44. člen Statuta v drugem odstavku določa: »Če pristojni kolektivni organ v razpravi ugotovi, da njegov 

član iz osebnih razlogov, objektivnih okoliščin ali na podlagi politične ocene o delovanju in ravnanju ne 
more več opravljati svoje funkcije, sprejme sklep o prenehanju mandata ali funkcije individualnega 
organa. Svet stranke ravna v skladu s 5. in 6. alineo 4. odstavka 16. člena.« Ta določba je povsem jasna 
in ne vzpostavlja dvoma. Svet v razmerju do Predsednika ni pristojni kolektivni organ za razrešitev. Svet 
pa mora seveda ravnati skladno s 6. alinejo 4. odstavka 16. člena in npr. v primeru smrti Predsednika 

ali odstopa (objektivni razlogi za prenehanje mandata), ko bi Svet dejansko lahko na podlagi povezave 

obeh členov ugotovil, da je Predsedniku prenehal mandat, in tako moral, če bi bili izpolnjeni pogoji 
imenovati začasnega novega Predsednika za omejen čas do naslednjega Kongresa. 

Če pa Svet sam skladno s 16. alinejo 4. odstavka 16. člena ugotovi, da Predsedniku več ne zaupa in 
izglasuje nezaupnico, pa s tem še ni Predsedniku prenehal mandat, saj Svet ni pristojen organ za 

razrešitev Predsednika, temveč je to Kongres in torej pristojni organ ni sprejel sklepa o prenehanju 

mandata (in to tudi ne more nihče od organov ugotavljati). Z izglasovanjem nezaupnice Svet stranke le 

aktivira dolžnost sklicati Kongres stranke, na katerem je treba odločati o mandatu Predsednika. 

Določba jasno pravi, da mora pristojni organ ugotoviti prenehanje mandata in sprejeti sklep. Svet je 

torej v razmerju do Predsednika pristojen le ugotoviti prenehanje mandata oziroma nastop okoliščin iz 
6. alineje 4. odstavka 16. člena Statuta in ne sam odločiti o prenehanju mandata. 

To isto tematiko ureja tudi 2. odstavek 59. člena Statuta  in Izvršnemu odboru in Vodstvu nalaga 

dolžnost, da Svetu predlagata glasovanje o nezaupnici. Ta člen določa: »V primeru, da na podlagi 

sprejete politične ocene Svet stranke oceni, da doseženi rezultati zaradi aktivnosti stranke in njenih 
organov niso zadovoljivi glede na pričakovanja, predlagata IZVRŠNI odbor in Vodstvo stranke v 

politično presojo vprašanje nadaljevanja svojega mandata. V primeru izglasovane nezaupnice sprejme 
Svet stranke sklep o sklicu predčasnega Kongresa.« Prav to isto pristojnost (glasovanje o nezaupnici) pa 

daje Svetu stranke tudi Statut v 16. alineji 4. odstavka 16. člena, in sicer, da na podlagi politične ocene 
v obdobju med kongresoma glasuje o nezaupnici članov organov stranke oziroma nosilcev 

individualnih funkcij in s tem »ustvari« utemeljen razlog in tudi dolžnost za sklic predčasnega 
Kongresa, na katerem mora nato seveda na dnevnem redu biti tudi razprava o nezaupnici glede člana 
organa oziroma nosilca individualne funkcije, glede katerega je bila izglasovana nezaupnica.  

Iz vsega navedenega povsem jasno in brez vsakega dvoma izhaja, da Svet stranke nima pristojnosti 

razreševati Predsednika stranke, temveč izključno omejeno pristojnost imenovanja Predsednika stranke, 

če Predsedniku stranke iz kakršnega koli vzroka preneha mandat v času manj kot enega leta do rednega 
Kongresa. Pri tem pa je Svet stranke omejen tudi pri tem, koga lahko imenuje. Ima pa Svet stranke jasno 

pristojnost glasovati o nezaupnici Predsedniku stranke, kar vzpostavi tudi njegovo dolžnost, da sprejme 
sklep o sklicu predčasnega Kongresa, na katerem je v okviru nezaupnice na dnevnem redu odločanje o 
položaju Predsednika.  

Razlaga, ki smo ji priča, da bi Svet stranke na podlagi trenutnih določb Statuta samostojno glasoval o 
nezaupnici in hkrati s tem kar sam razrešil Predsednika stranke ter si sam vzpostavil okoliščine, ko bi 
lahko izkoristil pristojnost imenovanja Predsednika stranke, je povsem v nasprotju z dejansko vsebino 

in namenom Statuta ter grobo posega v pristojnost Kongresa stranke in jasne delitve pristojnosti. Tako 

bi namreč de facto onemočili Kongres, saj bi lahko Svet stranke skoraj v celoti prevzel funkcijo 

imenovanja Predsednika stranke, s čimer bi se prav tako grobo poseglo v temeljne pravice članov 
Kongresa. S tem bi Svet stranke (in njegovi člani) huje kršil pravila Statuta. Kljub tej napačni razlagi, je 
pričujoča razlaga v teh stališčih, ki jo podajamo s supra navedenimi argumenti razlaga, ki smo jo jasno 



utemeljili, utemeljena pa je tudi z vsemi priznanimi pravnimi razlagami, eksemplifikativno z 

izvzemajočo gramatikalno, logično in namensko razlago določb Statuta. 

Naj pa le omenimo, da 2. odstavek 59. člena Statuta izrecno nalaga Vodstvu stranke, da Svetu da v 

odločanje predmetno glasovanje o nezaupnici v primeru negativne politične ocene Sveta; in 

Predsednici ter Svetu posledično dolžnost sklicati predčasni Kongres. Zaradi tega ni povsem razumeti 

osporavanje ravnanjem trenutne Predsednice stranke, saj celo Statut sam ne predvideva obveznosti 

odstopa ali prenehanja mandata v primeru negativne politične ocene, temveč zgolj sklic predčasnega 

Kongresa in glasovanje o položaju Predsednika zaradi nezaupnice.  

 


