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PREDLOG SPREMEMB STATUTA 

 
 
K 1. členu   
V prvem odstavku se v drugem stavku besedna zveza »Orange 021« črta in nadomesti z besedno zvezo »144C«. 
 
Obrazložitev: 
V statutu je napisana napačna oznaka barve. S predlagano spremembo se napaka odpravlja.  

 
K 9. členu   
Zadnji stavek se spremeni tako, da se glasi: 
Individualne funkcije na isti ravni organiziranosti med seboj niso združljive. 
 
Obrazložitev: 
Dikcija o nezdružljivosti individualnih funkcij v stranki je bila pogosto razumljena tudi tako, da individualne funkcije 
na različnih ravneh strankine organiziranosti niso združljive. S predlagano spremembo statuta se odpravlja možne 
interpretacije in nedvoumno določi, da nezdružljivost individualnih funkcij ni možna zgolj na isti ravni 
organiziranosti, kar je vseskozi bil tudi namen te določbe.  
 
K 11. členu   
Doda se nov odstavek, ki se glasi: 
Konvencija veljavno odloča, če so bili nanjo najmanj sedem dni pred njenim zasedanjem pisno vabljeni vsi članice 
in člani stranke.  
 
Obrazložitev: 
S predlagano spremembo se statutarno ureja sklepčnost konvencije, ki doslej ni bila urejena. 
 
K 12. členu   
V prvem odstavku se četrta alineja dopolni tako, da se glasi: 
 

‐ predsednice in predsedniki pokrajinskih odborov ter po ena predstavnica in po en predstavnik iz vsakega 
pokrajinskega odbora; 

 
V prvem odstavku se doda nova alineja, ki se glasi: 
 

‐ predsednice in predsedniki programskih odborov stranke. 
 
Za drugim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: 
 
Predstavnico in predstavnika pokrajinskega odbora izvoli svet tega pokrajinskega odbora. Predsednica oziroma 
predsednik pokrajinskega odbora, predstavnica in predstavnik  pokrajinskega odbora morajo biti članice oziroma 
člani različnih občinskih odborov. 
 
Obrazložitev: 
V obdobju od ustanovitve stranke se je zelo povečalo njeno članstvo, močno se je okrepila njena lokalna 
organiziranost in njene programske aktivnosti. S predlagano spremembo statuta se povečuje število članic in 
članov sveta in na ta način prilagaja rasti stranke.   
 
K 25. členu   
V petem odstavku se doda stavek, ki se glasi: 
Zbor članic in članov občinskega odbora veljavno odloča, če so bili nanj najmanj sedem dni pred njegovim 
zasedanjem pisno vabljeni vsi članice in člani.  
 
 
 
Obrazložitev: 
S predlagano spremembo se statutarno ureja sklepčnost zbora članic in članov, ki doslej ni bila urejena. 
 
K 26. členu: 
V prvem stavku četrtega odstavka se besedna zveza »štiri članice oziroma člane« črta in nadomesti z besedno 
zvezo »dve članici oziroma člana«. 
 
Obrazložitev: 
S predlagano spremembo se zmanjšuje spodnje število članic in članov volilne komisije. Pri volitvah v občinskih 
odborih se je pokazala praktična potreba po manj številčni volilni komisiji.  
 



Gradivo za 3. konvencijo Zares – nova politika, 6.12.2008 

 -2- 

 
K 34. členu  
Črta se prvi odstavek. 
 
Obrazložitev: 
Prehodna določba ni več potrebna. 
 
K 36. členu  
Člen se črta. 
 
Obrazložitev: 
Prehodna določba ni več potrebna. 
 
Doda se nova prehodna določba, ki se glasi: 
Sveti pokrajinskih odborov morajo izvoliti po eno predstavnico in enega predstavnika v svet stranke najkasneje v 
60 dneh po sprejemu teh sprememb statuta. 
 
Obrazložitev: 
Prehodna določba je vezana na uresničitev predlaganih sprememb k 12. členu statuta. 
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BESEDILA ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

 
1. člen 
 
Zares - nova politika, s skrajšanim imenom Zares (v nadaljevanju: stranka), je politična stranka. Znak stranke je 
napis ZARES na pravokotnem polju oranžne barve Pantone Orange 021, (procesne vrednosti C0%, M50%, Y100%, 
K0%) z belim izpisom "zares" z malimi črkami, v črkovni vrsti PMN Caecilia Heavy. 
 
Stranka je pravna oseba s sedežem v Ljubljani. Deluje v Republiki Sloveniji, vključuje pa se tudi v mednarodne 
ustanove in asociacije političnih strank. 
 
9. člen 
 
Organe lahko sestavljajo samo članice in člani stranke, razen če ta statut ne določa drugače.  
 
Mandat vseh organov stranke traja tri leta, svojo funkcijo pa opravljajo do izvolitve novih organov. 
 
Kolegijski organi stranke odločajo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. 
 
Na rednih in izrednih sejah organov stranke se veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njihovih članic in 
članov ter sprejemajo odločitve z večino opredeljenih glasov prisotnih članic in članov.  
 
Kolegijski organi lahko odločajo tudi na korespondenčnih sejah. Na korespondenčnih sejah mora biti omogočeno 
odločanje vsem članicam in članom organa, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članic in članov 
organa, ki odločajo. Natančnejše pogoje za izvedbo korespondenčne seje, njen sklic, potek in glasovanje določa 
poslovnik organa. Korespondenčne seje ni mogoče izvesti, če temu nasprotuje vsaj četrtina članov organa. 
 
V kolegijskih organih na državni ravni organiziranosti morata biti med izvoljenimi članicami in člani organa oba 
spola zastopana enakopravno. 
 
Natančnejše delo kolegijskih organov določajo njihovi poslovniki in pravilniki. 
 
Individualne funkcije v stranki med seboj niso združljive. 
 
11. člen 
 
Konvencija je organ, ki ga sestavljajo vse članice in člani stranke. Sestaja se najmanj enkrat letno. Sklicuje jo svet 
stranke na predlog predsednice oziroma predsednika. 
 
Konvencija sprejema statut in program stranke ter volilni program. 
 
Konvencija sprejema letno poročilo predsednice oziroma predsednika stranke za preteklo leto in njen oziroma 
njegov predlog političnih usmeritev za naslednje leto. 
 
Če konvencija ne sprejme letnega poročila o delu predsednice oziroma predsednika stranke za preteklo leto ali 
njegovega oziroma njenega predloga političnih usmeritev, se šteje, da je bila predsednici oziroma predsedniku 
izglasovana nezaupnica in se izvede glasovanje o njeni/njegovi razrešitvi po postopku opredeljenem v tem statutu. 
 
Konvencija odloča o ukinitvi stranke, spojitvi z drugimi strankami, pripojitvi k drugi stranki ali razdružitvi stranke 
in nasledstvu stranke. 
 
Konvencija sprejme poslovnik o svojem delu. 
 
12. člen 
 
Najvišji organ med konvencijama je svet stranke, ki ga sestavljajo: 
 
- predsednica oziroma predsednik; 
- podpredsednica oziroma podpredsednik; 
- sekretarka oziroma sekretar stranke; 
- predsednice in predsedniki pokrajinskih odborov; 
- predsednica oziroma predsednik kluba mladih; 
- poslanke in poslanci v državnem zboru in evropskem parlamentu ter članice in člani vlade; 
- deset voljenih članic in članov. 
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Voljene članice in člane sveta na predlog kolegija volijo vse članice in člani stranke. Če število kandidatk in 
kandidatov, ki so podali soglasja h kandidaturi to omogoča, mora kolegij uvrstiti na kandidatno listo najmanj za 
polovico več kandidatk in kandidatov, kot se jih voli. 
 
Svet stranke sklicuje in vodi predsednica oziroma predsednik sveta, po njenem oziroma njegovem pooblastilu pa 
podpredsednica oziroma podpredsednik sveta. 
 
Na sejo sveta lahko predsednica sveta oziroma predsednik sveta povabi tudi druge udeležence, ki lahko prispevajo 
h kakovosti obravnave posameznega vprašanja. 
 
Svet zaseda po potrebi, najmanj pa enkrat mesečno. 
 
Če katerikoli organ stranke, poslanska skupina v državnem zboru, klub mladih ali ena tretjina članic in članov 
sveta zahtevajo sklic sveta, ga mora predsednica oziroma predsednik sveta sklicati najkasneje v roku štirinajstih 
dni od prejema zahteve. 
 
25. člen 
 
Članice in člani stranke v občini sestavljajo občinski odbor. 
Odbor je konstituiran, ko sprejme pravila o svojem delovanju in izvoli predsednico ali predsednika. 
Občinski odbori stranke delujejo samostojno v okviru statuta, programa in programskih dokumentov stranke ter 
usmeritev in sklepov konvencije in sveta stranke. 
Predsednico ali predsednika občinskega odbora volijo vse članice in člani občinskega odbora neposredno na način 
in po postopku, ki je opredeljen v tem statutu in v pravilih o delovanju občinskega odbora. 
 
Obvezna organa občinskega odbora sta predsednica ali predsednik odbora ter zbor članic in članov občinskega 
odbora. 
 
Natančnejšo organiziranost občinskega odbora in načela delovanja določita svet stranke s posebnim pravilnikom in 
občinski odbor z lastnimi pravili o delovanju. 
 
26. člen 
 
Volitve so tajne. Imenovanja so praviloma javna. 
 
Organ, ki vodi postopek za posamezne voljene ali imenovane funkcije, mora postopek evidentiranja voditi tako, da 
je v njem omogočeno opredeljevanje vsake članice ali člana stranke, ki ima pravico voliti posamezen organ 
stranke. 
 
Kandidatke in kandidati za voljene funkcije so dolžni v postopku kandidiranja upoštevati pravila, ki jih sprejme 
svet stranke. 
 
Volitve izvede volilna komisija, ki mora imeti predsednico ali predsednika ter najmanj štiri članice oziroma člane, 
izmed katerih nihče ne sme biti kandidatka ali kandidat na volitvah. 
 
Volilno komisijo imenuje organ, ki jo izvoli izmed svojih članic in članov. V primeru neposrednih volitev 
predsednice ali predsednika, podpredsednice in podpredsednika ter članic in članov sveta stranke, imenuje volilno 
komisijo svet, pri čemer mora biti najmanj polovica članic in članov volilne komisije imenovana izmed članic in 
članov stranke, ki niso obenem tudi članice in člani sveta stranke. 
 
V primeru volitev predsednice ali predsednika pokrajinskega oziroma občinskega odbora imenuje volilno komisijo 
najvišji organ pokrajinskega oziroma občinskega odbora izmed članic in članov pokrajinskega oziroma občinskega 
odbora. 
 
Volilna komisija je dolžna vsakomur, ki voli, na ustrezen način pojasniti pravila in postopek volitev. 
 
34. člen 
 
Prve volitve vseh organov stranke na državni ravni organiziranosti se opravijo na ustanovni konvenciji stranke. 
 
Prvo sejo sveta skliče predsednica oziroma predsednik stranke, in sicer najkasneje deset dni po izvolitvi. 
 
36. člen 
 
Kolegij predsednika mora predlagati 10 voljenih članic in članov sveta stranke najkasneje v 60 dneh od sprejema 
tega statuta. 


