
ZARES – nova politika 
Svet 
svet@zares.si, www.zares.si 

 
 

Ljubljana, 2. februarja 2009 
 
Članicam in članom  
Organom stranke 
 
 

Razpis evidentiranja kandidatk in kandidatov za uvrstitev na kandidatno 
listo za volitve v evropski parlament 

 
 
Spoštovane članice in člani Zares, cenjene članice in člani organov stranke, 
 
Dovolite, da Vas kot predsednica Sveta stranke povabim k sodelovanju pri 
pomembnem postopku izbora kandidatk in kandidatov za nastop na bližajočih 
se volitvah v  evropski parlament. V skladu z 2. členom Pravilnika za določitev 
kandidatk in kandidatov za volitve v državni zbor, evropski parlament, za volitve 
predsednice oziroma predsednika republike in za volitve v druge predstavniške 
organe na ravni države in EU je namreč svet tisti strankin organ, ki je pristojen za 
razpis postopka evidentiranja kandidatk in kandidatov za uvrstitev na 
kandidatno listo za volitve poslank in poslancev v evropski parlament, ki 
bodo 7. junija 2009. 
 
Za postopek evidentiranja, ki omogoča vsem članicam in članom stranke, da 
sodelujejo pri določanju kandidatne liste za volitve v evropski parlament, 
smo se odločili,  da bi zagotovili kar najbolj demokratičen način izbora posameznic in 
posameznikov, ki bodo v bližnji prihodnosti opravljali odgovorno nalogo - namreč 
predstavljali in promovirali vrednote ter ideje nove politike.  
 
Obveščam Vas, da je treba predloge kandidatk in kandidatov vložiti na obrazcu, ki je 
na zadnji strani tega dopisa. Upoštevani bodo vsi pisni predlogi, ki bodo prispeli na 
strankin naslov: ZARES (Evidentiranje EP), Župančičeva ulica 8, 1000 Ljubljana, 
najkasneje do vključno 7. marca 2009. 
 
Obrazec za evidentiranje je dostopen tudi na www.zares.si. Za vsa morebitna 
dodatna pojasnila smo Vam na voljo na sedežu stranke oziroma na naslovu: 
pisarna@zares.si. 
 
 
V pričakovanju Vašega ugodnega odziva in Vas lep pozdravljam, 
 
 
 mag. Marjetica Mahne, l.r. 
 Predsednica sveta Zares – nova politika 
 

http://www.zares.si/


 
 
 
 

OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE KANDIDATK IN KANDIDATOV ZA 
VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 2009 

 
 

Za uvrstitev na kandidatno listo za volitve v Evropski parlament, ki bodo  

7. junija 2009,  

 
 
predlagatelj: ___________________________________________ 
      
 

evidentiram 
 

kandidatko oziroma kandidata: 

ime in priimek:_______________________________________ 

naslov stalnega bivališča: ______________________________ 

elektronski naslov: ____________________________________ 

št. telefona/mobilnega telefona: _________________________ 

poklic: ____________________________  

zaposlitev: ________________________ . 

 
 
 
 
 
Kraj in datum: ____________            Podpis predlagatelja: ______________ 
 
 
 

 

Upoštevani bodo vsi predlogi kandidatur, ki bodo prispeli na naslov: 
ZARES, evidentiranje EP, Župančičeva ulica 8, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 7. 

marca 2009. 


