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ČLANICAM IN ČLANOM ZARES 
AKTIVNI 

Ljubljana, 18.2.2010 PREDLOGI AMANDMAJEV ZAČASNEGA ODBORA ZA PRIPRAVO 

SPREMEMB STATUTA ZARES AKTIVNIH   

 
 
 
K 1. členu 
 
V drugem stavku 1. člena se "za" spremeni tako, da se glasi: 
 
"ZA deluje kot podmladek stranke ZARES - nova politika (v nadaljevanju stranke 
Zares), vendar ima pravico do drugačnega mnenja.". 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandma je redakcijske narave, in popravlja tipkarsko napako  
 
 
 
 K 3. členu 
 
V prvem stavku 3. člena se "Kluba mladih" spremeni tako, da se glasi: 
 
"Članica ali član lahko v skladu s Statutom postane vsaka državljanka ali državljan 
RS, pa tudi državljanka in državljan države članice EU, ki podpiše izpolnjeno 
pristopno izjavo, s katero sprejme statut in program ZA, do dopolnjenega 29. leta 
starosti. Članstvo nastopi z vpisom v register članic in članov, ki se vodi na sedežu 
stranke ZARES.". 
 
V petem stavku 3. člena se "Kluba mladih" spremeni tako, da se glasi: 
 
"Na odločitev nadzorne komisije je možna pritožba, ki jo obravnava svet ZA na prvi 
naslednji seji.". 
 
V šestem stavku 3. člena se "Kluba mladih" spremeni tako, da se glasi: 
 
"Odločitev sveta ZA je dokončna.". 
 
V sedmem stavku 3. člena se "Kluba mladih" ter "nečlan/ica" spremeni tako, da se 
glasi: 
 
"Članica oziroma član ZA je lahko tudi članica ali nečlan stranke ZARES.". 
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V sedmem stavku 3. člena se "Kluba mladih" ter "sam/a" spremeni tako, da se glasi: 
 
"Članica oziroma član ZA je hkrati članica oziroma član pokrajinskega in občinskega 
odbora, kjer ima stalno prebivališče, razen če sama oziroma sam izrazi drugačno 
željo.". 
 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandma je redakcijske narave.  
 
 
K 5. členu 
 
V drugi alineji prvega odstavka 5. člena se "Zares mladi" spremeni tako, da se glasi: 
 
"- da je obveščena oziroma obveščen o delu ZA in da od vodstva ZA dobi odgovore 
na postavljena vprašanja;". 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandma je redakcijske narave.  
 
 
K 7. členu 
 
V četrtem odstavku 7. člena se beseda "stranke" spremeni tako, da se glasi: 
 
"Predlog za izključitev iz ZA lahko poda vsaka članica oziroma član ZA ali organ 
ZA. 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandma je redakcijske narave. 
 
K naslovu poglavja ORGANIZACIJA STRANKE: 
 
V naslovu poglavja ORGANIZACIJA STRANKE se "STRANKE" spremeni tako, da 
se glasi: 
 
"ORGANIZIJA ZA". 
 

O b r a z l o ž i t e v: 

Amandma je redakcijske narave, in popravlja tipkarsko napako  
 
 
K 8. člen 
 
V 8. členu se "Stranka" spremeni tako, da se glasi: 
 
"ZA je organizirana na državni, pokrajinski in občinski ravni.". 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandma je redakcijske narave. 
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K 10. členu 
 
V peti alineji se "stranke" spremeni tako, da se glasi: 
 
 
"- sekretarka oziroma sekretar;". 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandma je redakcijske narave. 
 
 
K 11. členu 
 
V drugem stavku prvega odstavka 11. člena se "dve leti" spremeni tako, da se glasi: 
 
"Sestaja se enkrat na leto.". 
 
V tretjem stavku prvega odstavka 11. člena se na koncu stavka doda " na predlog 
polovice članic in članov sveta ZA ali na predlog polovice članic in članov ZA" tako, 
da se glasi: 
 
"Sklicuje jo svet ZA na predlog predsednice oziroma predsednik, na predlog 
polovice članic in članov sveta ZA ali na predlog polovice članic in članov ZA.". 
 
V tretjem odstavku 11. člena se "dveletno" ter "delu predsednice oziroma 
predsednika Zares Aktivnih za pretekli leti ter ostalih organov kolegija" spremeni 
tako, da se glasi: 
 
"Konvencija sprejema letna poročila o voljenih in imenovani organih na državni 
ravni ZA, za preteklo obdobje.". 
 
V četrtem odstavku 11. člena se "oz." spremeni  ter se doda ", podpredsednico 
oziroma podpredsednika sveta," tako, da se glasi: 
 
"Konvencija na vsaki dve leti voli predsednico oziroma predsednika, 
podpredsednico oziroma podpredsednika, sekretarko oziroma sekretarja, 
predsednico oziroma predsednika sveta, podpredsednico oziroma podpredsednika 
sveta, nadzorno komisijo in 5 članico in članov kolegija predsednice oziroma 
predsednika. 
 
V petem odstavku 11. člena se na koncu stavka doda "ter opravlja druge naloge" 
tako, da se glasi: 
 
"Konvencija sprejme poslovnik o svojem delu ter opravlja druge naloge.". 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
K 12. členu 
 
V prvem odstavku  12. člena se doda nova alineja, "- podpredsednica oziroma 
podpredsednik sveta ZA", za peto alinejo 12. člena se dodata dve novi alineji, "- 
sekretarke oziroma sekretarji pokrajinskih odborov ZA", "- predsednice oziroma 
predsedniki programskih odborov ZA". Šesta alineja 12. člena se črta.  Za zadnjo 
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alinejo 12. člena se doda nova alineja "- članice in člani ZA, ki so nosilci 
individualnih funkcij v organizacijah, katerih član je ZA, so članice in člani sveta po 
funkciji, vendar brez glasovalne pravice", tako da se prvi odstavke 12. člena glasi: 
  
"Najvišji organ med dvema konvencijama je svet ZA, ki ga sestavljajo: 
- predsednica oziroma predsednik sveta ZA; 
- podpredsednica oziroma podpredsednik sveta ZA; 
- predsednica oziroma predsednik ZA; 
- podpredsednica oziroma podpredsednik ZA; 
- sekretarka oziroma sekretar ZA; 
- predsednice oziroma predsedniki pokrajinskih odborov ZA; 
- sekretarke oziroma sekretarji pokrajinskih odborov ZA; 
- predsednice oziroma predsedniki programskih odborov ZA; 
- članice in člani kolegija predsednice oziroma predsednika ZA; 
- članice in člani ZA, ki so nosilci individualnih funkcij v organizacijah, katerih 
član je ZA, so članice in člani sveta po funkciji, vendar brez glasovalne pravice.". 
 
V drugem odstavku 12. člena se na koncu stavka doda ", v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednica oziroma podpredsednik sveta ZA", tako da se glasi: 
 
"Svet sklicuje in vodi predsednica oziroma predsednik sveta ZA, v njegovi 
odsotnosti pa podpredsednica oziroma predsednik sveta ZA.". 
 
V petem odstavku 12. člena se za besedo svet doda "ZA" ter beseda "šest" nadomesti 
z "tri" tako, da se glasi: 
 
"Svet ZA zaseda po potrebi, najmanj pa enkrat na tri mesece.". 
 
V šestem odstavku 12. člena se za "ali" doda "najmanj trije člani sveta ZA ali". Beseda 
"tridesetih" se nadomesti z "petnajst", za besedo "svet" se doda "ZA" tako, da se glasi: 
 
"Če katerikoli organ ZA ali predsednica oziroma predsednik pokrajinskega odbora 
ali najmanj trije člani sveta ZA ali vsaj tretjina občinskih odborov ZA z glasovanje na 
zboru članov občinskih odborov ZA, v vključenih v pokrajinski odbor ZA zahteva 
sklic sveta ZA sklicati najkasneje v roku petnajst dni od prejema zahteve.". 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
 K 13. členu 
 
V drugi alineji prvega odstavka 13. člena se za besedo "daje" doda "predloge in" 
tako, da se glasi: 
 
"- obravnava delovanje organov ZA in jim lahko daje predloge in usmeritve za 
njihovo delo;" 
 
V prvem odstavku 13. člena se črta 9 alineja 
 
V četrtem odstavku 13. člena se na koncu odstavka doda "vseh članic in članov sveta 
ZA" tako, da se glasi: 
 
"Svet ZA je sklepčen, če je prisotnih vsaj 1/3 vseh članic in članov sveta ZA.". 
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O b r a z l o ž i t e v: 

Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
K 14. členu 
 
V drugem odstavku 14. člena se na koncu stavka doda "na konvenciji" tako, da se 
glasi: 
 
"Predsednico oziroma predsednika ZA volijo vse članice in člani neposredno na 
konvenciji.". 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
K 15. členu 
 
V prvem odstavku 15. člena se beseda "stranke" nadomesti z "ZA", za besedo 
"navodili" se doda beseda "predsednice oziroma" ter za besedo "predsednika" doda 
"ZA" tako, da se glasi: 
 
"Podpredsednica oziroma podpredsednik ZA izvršuje pooblastila, določena s tem 
statutom in navodili predsednice oziroma predsednika ZA.". 
 
V drugem odstavku 15. člena se "predsednikov odsotnosti" nadomesti z " odsotnosti 
predsednice oziroma predsednika" beseda "stranko" se nadomesti z "ZA" tako, da se 
glasi: 
 
"V primeru odsotnosti predsednice oziroma predsednika predstavlja ZA v javnosti 
podpredsednica oziroma podpredsednik. 
 
V tretjem odstavku 15. člena se na koncu stavka doda "ter aktivno sodeluje in 
predstavlja ZA v mednarodnih ustanovah in združenjih podmladkov političnih 
strank na mednarodnem področju." tako, da se glasi: 
"Podpredsednica oziroma podpredsednik organizira in izvaja aktivnosti ZA, skrbi 
za njeno usklajeno in koordinirano delovanje na vseh ravneh na vseh ravneh 
organiziranosti, skrbi za obveščanje članic in članov o njenem delu, ureja notranje-
organizacijska vprašanja in koordinira kadrovsko politiko ter aktivno sodeluje in 
predstavlja ZA v mednarodnih ustanovah in združenjih podmladkov političnih 
strank na mednarodnem področju.". 
 
V četrtem odstavku 15. člena se doda "na konvenciji" tako, da se glasi: 
 
"Podpredsednico oziroma podpredsednika ZA volijo vse članice in člani ZA 
neposredno na konvenciji.". 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
K 16. člen 
 
V  prvi alineji prvega odstavka 16. člena se "zastopa stranko v pravnem prometu" 
črta tako, da se glasi: 
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"- je odgovorna oziroma odgovoren za materialno in finančno poslovanje;" 
 
V drugi alineji prvega odstavka 16. člena se za "in" doda letno finančno" tako, da se 
glasi: 
 
"- pripravlja letni finančni načrt in letno finančno poročilo;". 
 
V četrti alineji prvega odstavka 16. člena se za besedo "organov" doda "ZA" tako, da 
se glasi: 
 
"- izvršuje druga pooblastila, določena s tem statutom ter sklepi pristojnih organov 
ZA.". 
 
V drugem odstavku se beseda zveza "stranke izvoli konvencija" ter se nadomesti z 
"ZA volijo vse članice in člani ZA neposredno na konvenciji" tako,da se glasi: 
 
"Sekretarko oziroma sekretarja ZA volijo vse članice in člani ZA neposredno na 
konvenciji.". 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
K 17. členu 
 
V drugem odstavku 17. člena se za besedo "podpredsednik" doda "ZA", za besedo 
"sekretar" se doda "ZA", za besedo "sveta" se doda "ZA, podpredsednica oziroma 
podpredsednik sveta ZA". Na koncu odstavka se doda novi stavek "Te člane voli 
konvencija na predlog najmanj dveh članic oziroma članov ZA" tako, da se drugi 
odstavek 17. člena glasi: 
"Poleg predsednice oziroma predsednika ZA ga sestavljajo tudi podpredsednica 
oziroma podpredsednik ZA, sekretarka oziroma sekretar ZA, predsednica oziroma 
predsednik sveta ZA, podpredsednica oziroma podpredsednik sveta ZA, ter pet 
izvoljenih članov. Te člane voli konvencija na predlog najmanj dveh članic oziroma 
članov ZA.".  
 
O b r a z l o ž i t e v:  
Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
K 18. členu 
 
V četrtem odstavku se besedi "stranke" nadomestita z "ZA", tako, da se glasi: 
 
"Razveljavi tiste določbe aktov ZA, ki niso v skladu s statutom in jih nadomesti s 
svojimi sklepi, odloča o izključitvi članice ali člana ZA ter izvršuje druga pooblastila, 
določena s tem statutom.". 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandma je predlagan s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
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K 19. člen 
 
V prvem odstavku 19. člena se za besedo "svet" doda beseda "ZA", beseda "stranke" 
pa se nadomesti z "ZA" tako, da se glasi: 
 
"Programski odbori so delovna telesa, ki jih ustanovi svet ZA z namenom obravnave 
posameznih vsebinskih zadev, priprave ustreznih podlag in oblikovanje stališč za 
odločanje v organih ZA.". 
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
K 22. členu 
 
V sedmem odstavku 22. člena se beseda "stranke" nadomesti z "ZA" tako, da se glasi: 
 
"Natančnejšo organiziranost občinskega odbora in načela delovanja določita svet ZA 
s posebnim pravilnikom in občinski odbor z lastnimi pravili o delovanju.". 
 
O b r a z l o ž i t e v:  
Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
K 23. členu 
 
V petem odstavku se za besedo "sekretarja" doda "predsednico ali predsednika 
sveta, podpredsednico ali predsednika sveta", črta se "članic in članov sveta stranke" 
in se nadomesti z "člane kolegija predsednice oziroma predsednika", besedo 
"stranke" se nadomesti z "ZA" tako, da se pravilno glasi: 
 
 
"Volilno komisijo imenuje organ, ki jo izvoli izmed svojih članic in članov. V 
primeru neposrednih volitev predsednice ali predsednika, podpredsednice ali 
podpredsednika, sekretarko ali sekretarja, predsednico ali predsednika sveta, 
podpredsednico ali podpredsednika sveta ter člane kolegija predsednice ali 
predsednika, imenuje volilno komisijo svet, pri čemer mora biti najmanj polovica 
članic in članov volilne komisije imenovana izmed članic in članov ZA, ki niso 
obenem tudi članice in člani sveta ZA.".  
 
O b r a z l o ž i t e v: 

Amandma je predlagan s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
K 24. členu 
 
V tretjem odstavku 24. člena se za besedo "sekretarja" doda "predsednico oziroma 
predsednika sveta ZA, podpredsednica oziroma podpredsednik sveta ZA ter člane 
kolegija predsednice oziroma predsednika" ter za besedo "svet" doda "ZA" tako, da 
se pravilno tretji odstavek glasi: 
 
"Za volitve predsednice ali predsednika, podpredsednice oziroma podpredsednika, 
sekretarko oziroma sekretarja, predsednico oziroma predsednico sveta ZA, 
podpredsednice oziroma podpredsednika sveta ZA ter člane kolegija  predsednice 
oziroma predsednika sestavi kandidatno listo svet ZA. Če podana soglasja to 



 

  

 stran - 8 - 

omogočajo, mora na kandidatno listo uvrstiti najmanj dvakrat toliko kandidatk in 
kandidatov, kot se jih voli.". 
 
V četrtem odstavku se beseda "članic" spremeni tako, da se glasi "članicam". 
 
O b r a z l o ž i t e v:  
Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
K 25. členu 
 
V  četrtem odstavku 25. člena se besedi "stranke" nadomestita z "ZA". 
 
O b r a z l o ž i t e v:  
Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
K 27. členu 
 
V drugem odstavku 27. člena se za besedo "sekretarja" doda "predsednico oziroma 
predsednika sveta ZA, podpredsednice oziroma podpredsednika sveta ZA ter člane 
kolegija predsednice oziroma predsednice", zbriše se besedna zveza "in voljenih 
članov sveta". 
 
Zbriše se beseda "ali" ter se nadomesti z ",", za besedo "odborov" se doda "ali ena 
tretjina članic in članov ZA" tako, da se drugi odstavek glasi: 
 
"Pobudo za razrešitev predsednice oziroma predsednika, podpredsednice in 
podpredsednika, sekretarke oziroma sekretarja, predsednico oziroma predsednika 
sveta ZA, podpredsednico oziroma podpredsednika sveta ZA ter člane kolegija 
predsednice oziroma predsednika lahko poda svet ZA, polovica pokrajinskih 
odborov, ena tretjina občinskih odborov ali ena tretjina članic in članov ZA, pri 
čemer na ravni pokrajinskega oziroma občinskega odbora to odločitev sprejme 
najvišji organ odbora.". 
 
V tretjem odstavku 27. člena se v zadnjem stavku beseda "občinskega" nadomesti z 
besedo "pokrajinskega". 
 
V šestem odstavku 27. člena se beseda "stranke" nadomesti z besedo "ZA". 
 
O b r a z l o ž i t e v:  
Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
K 28. členu 
 
V 28. členu se beseda "stranki" nadomesti z "ZA", besede "stranke" se nadomestijo z 
"ZA".  
 
O b r a z l o ž i t e v:  
Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
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K 29. členu 
 
V prvem odstavku 29. člena se beseda "Zares mladi" nadomesti z "ZA". 
 
O b r a z l o ž i t e v:  
Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta.  
 
 
K 30. členu 
 
V drugem stavku prvega odstavka  30 člena se beseda "oz" nadomesti z besedo 
"oziroma", za besedo "sveta" se doda "ZA, podpredsednico oziroma podpredsednika 
sveta ZA". Za besedo "pet" se doda članic oziroma", za besedo "kolegija" se doda 
"predsednice oziroma predsednika" ter za besedo "tri" se doda " članice oziroma 
člane" tako, da se pravilno drugi stavek prvega odstavka 30 člena glasi: 
 
"Izvoli se predsednico oziroma predsednik, podpredsednico oziroma 
podpredsednika, sekretarko oziroma sekretarja, predsednico oziroma predsednika 
sveta ZA, podpredsednico oziroma podpredsednika sveta ZA, pet članic oziroma 
članov kolegija predsednice oziroma predsednika ter tri članice oziroma člane 
Nadzorne komisije.".  
 
O b r a z l o ž i t e v:  
Amandmaji so predlagani s strani delovne skupine za pripravo sprememb statuta. 
 
 
 

Dejan Radunić 
vodja odbora 


