
pag. 1 
 

 
 

 

PRAVILNIK ZSKD 

 

 

sprejet na izrednem občnem zboru  

Nabrežina, 16. februarja 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pag. 2 
 

1. člen 

Člani Zveze slovenskih kulturnih društev so društva in skupine, ki se prepoznavajo v njenem 

statutu in ki soglašajo z njenimi cilji ter se zavzemajo za njihovo uresničitev. 

 

2. člen 

Društva, ki se želijo včlaniti v ZSKD, morajo na deželni odbor nasloviti pisno prošnjo in ji 

priložiti lasten statut ter sestavo odbora z odgovarjajočimi funkcijami. Skupine, ki še nimajo 

statuta (kot npr. mladinske skupine, gledališke skupine, tečajniki ipd.), morajo izpolniti izjavo 

pripadnosti in navesti ime odgovorne osebe. 

Društva in skupine potrjujejo letno pripadnost Zvezi s pisno izjavo pripadnosti, ki jo oddajo do 

15. januarja. 

O sprejetju novih članov odloča deželni odbor na prvi seji po prejetju prošnje za včlanitev. 

Društva in skupine morajo spoštovati statut in pravilnik Zveze, slediti njenemu 

organizacijskemu življenju, se udeleževati rednih srečanj in tečajev ter občnih zborov oz. 

kongresov. 

ZSKD je član Slovenske kulturno-gospodarske zveze in pridruženi član Federacije ARCI. 

ZSKD svojim članom posreduje članske izkaznice, ki so enake za vse člane društev oz. skupin. 

Višina članarine je sorazmerna s številom članov društva oz. skupine. 

 

DEŽELNI KONGRES 
 

3. člen – Sklic 

Deželni kongres se redno sklicuje vsaka tri leta na pobudo deželnega odbora ali pa na izrecno 

in utemeljeno zahtevo 1/3 članov. Vsaka tri leta občni zbor in kongres sovpadata: v prvem 

delu poteka občni zbor, v drugem pa kongres. 

Nadzorni odbor lahko skliče deželni kongres le v primeru, da deželni odbor tega ne stori v 

predvidenem roku. 

 

4. člen – Veljavnost 

Kongresa se lahko udeleži neomejeno število predstavnikov članov Zveze. Vsako včlanjeno 

društvo ima pravico do enega glasu. Člana oz. društvo predstavlja predsednik ali drugi član 

društvenega odbora. 

Kongres je sklepčen v prvem sklicu, če se ga udeleži večina članov, v drugem sklicu, če se ga 

udeleži 1/3 članov, in sklepa o vseh točkah dnevnega reda z navadno večino glasov. Glede 

statutarnih sprememb in razpusta Zveze je deželni kongres sklepčen in odloča veljavno z 

večinami, kot jih določa 21. člen Civilnega zakonika (3/4 vseh včlanjenih društev in skupin). 

 

5. člen – Potek 

Kongres otvori deželni predsednik ZSKD, vodi pa ga delovno predsedstvo, ki je izvoljeno na 

kongresu. Po poročilu nadzornega odbora predlaga razrešnico organov Zveze. Kongres sprejme 
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predlog razrešnice. Verifikacijska komisija preveri sestavo in sklepčnost kongresa. Volilna 

komisija skrbi za reden potek volitev. 

 

6. člen – Izvolitev statutarnih organov 

Deželni odbor pripravi kandidatno listo za deželni odbor, nadzorni odbor in razsodišče za novo 

mandatno dobo. Na glasovnici so imena predlaganih kandidatov, poleg teh pa prostor za 

nadomestne predloge. Kdor ne želi podpreti posameznega predlaganega kandidata, prečrta 

njegovo ime s seznama in ga nadomesti z drugim predlogom. 

Na kandidatni listi za nadzorni odbor in razsodišče je po en predstavnik vsake pokrajine za 

vsak organ. 

Pri sooblikovanju kandidatne liste za deželni odbor sodelujejo pokrajinski sveti in deželni 

odbor, ki upoštevajo tudi osebne izjave o kandidaturi. 

Možno je sprejeti tudi alternative kandidatne liste, če jih podpiše vsaj 1/4 članov. 

Alternativne liste se lahko predložijo predsedstvu kongresa najkasneje pred umestitvijo volilne 

komisije. 

Kandidati lahko kandidirajo samo na eni listi. 

V tem primeru predstavniki glasujejo za listo in ne za posamezne kandidate. Izvoljeni so 

kandidati liste, ki je prejela največje število glasov. 

Vsaka lista mora vsebovati kandidata za predsednika in kandidate za odbor. Če so prisotne več 

kot tri kandidatne liste in po prvem glasovanju nobena ne prejme večine glasov, se volitve 

ponovijo med listama, ki sta prejeli največ glasov. 

Vse predložene liste morajo zagotoviti zastopstvo kandidatov vseh treh pokrajin. 

Deželni odbor sestavlja ali 7 ali 9 odbornikov (vključno z deželnim predsednikom in tremi 

pokrajinskimi predsedniki). Kongres mora predhodno določiti njihovo število. V odbor mora biti 

izvoljen vsaj en predstavnik za vsako pokrajino. Za nadzorni odbor in razsodišče potekajo 

volitve tako, da so na glasovnici 3 imena kandidatov, v seznamu pa je prostor tudi za imena 

novih kandidatov. Kdor ne želi podpreti posameznega predlaganega kandidata, prečrta njegovo 

ime s seznama in ga nadomesti z drugim predlogom. 

 

OBČNI ZBOR 
 

7. člen 

Občni zbor se sklicuje v prvih štirih mesecih od zaključka poslovnega leta za odobritev 

obračunske bilance in predračuna na pobudo predsednika ali na izrecno in utemeljeno zahtevo 

1/3 članov. Če to zahtevajo posebne razmere, se občni zbor lahko skliče v roku šestih mesecev 

od zaključka poslovnega leta. 

Nadzorni odbor lahko skliče občni zbor le v primeru, da deželni predsednik tega ne stori v 

predvidenem roku. 

Sestavljajo ga člani Zveze z enim pooblaščenim predstavnikom (tako za društva kot za 

skupine, ne glede na število članov). Občni zbor vodi deželni predsednik. 

Občni zbor otvori deželni predsednik, vodi pa ga delovno predsedstvo, ki ga izvoli občni zbor. 
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Poleg predsedniškega poročila mora biti predloženo še blagajniško poročilo, ki ga obvezno 

sestavljajo obračun za preteklo finančno leto in predračun za finančno leto v teku ter poročilo 

nadzornega odbora. 

 

POKRAJINSKA RAVEN 
 

8. člen – Sklic pokrajinskega sveta  

Pokrajinski svet, ki je vsaka tri leta volilnega značaja, skliče predsednik pokrajinskega odbora 

v dogovoru z deželnim predsednikom najmanj enkrat letno. Pokrajinski svet se lahko skliče 

tudi na zahtevo tretjine volilnih upravičencev najkasneje en mesec po predložitvi zahteve. V 

primeru, da predsednik pokrajinskega odbora ne skliče volilnega pokrajinskega sveta v 

navedenem roku, ga skliče deželni predsednik.  

Pokrajinski svet se skliče s pisnim vabilom včlanjenim društvom in skupinam, ki delujejo na 

pokrajinskem območju in/ali z objavo v krajevnih sredstvih javnega obveščanja najmanj 

štirinajst dni pred določenim datumom občnega zbora. Vabilo mora vsebovati datum, kraj, uro 

in dnevni red pokrajinskega sveta. 

Vabilo na pokrajinski svet prejmejo tudi člani deželnega in nadzornega odbora. 

 

9. člen – Veljavnost pokrajinskega sveta 

Volilni pokrajinski svet sestavljajo predstavniki društev in skupin, ki delujejo na območju 

določenega pokrajinskega ozemlja in ki so polnopravni člani Zveze. Vsak član, ki deluje s 

statusom društva, ima pravico do enega predstavnika. 

Pokrajinski svet je sklepčen, če se ga v prvem sklicu udeleži vsaj polovica predstavnikov in v 

drugem sklicu, če se ga udeleži katero koli število predstavnikov ter sklepa o vseh točkah 

dnevnega reda z navadno večino prisotnih delegatov. 

Pooblastila med društvi niso dovoljena. 

 

10. člen – Potek pokrajinskega sveta 

Pokrajinski svet se začne z izvolitvijo predsedstva ali predsednika pokrajinskega sveta, tajnika 

in z izvolitvijo volilne komisije v primeru volilnega pokrajinskega sveta. 

 

11. člen – Funkcije pokrajinskega sveta 

Pristojnosti in obveznosti pokrajinskega sveta so:  

a) izdelava programa dejavnosti v sozvočju s smernicami deželnega odbora; 

b) pregled in ocena dejavnosti pokrajinskega odbora; 

c) izdelava predlogov za kandidatno listo za deželni odbor; 

d) izvolitev pokrajinskega odbora ob izteku mandata. 
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12. člen – Volitve 

Pokrajinski svet izvoli člane pokrajinskega odbora na podlagi volilne liste. Odbor sestavlja liho 

število odbornikov od najmanj 5 do največ 9 članov (vključno s pokrajinskim predsednikom). 

Pokrajinski svet mora predhodno določiti njihovo število. 

Na volilno listo se kandidat vpiše: 

a) na predlog pokrajinskega odbora; 

b) na predlog deželnega odbora; 

c) na podlagi osebne izjave o kandidaturi. 

Na glasovnici so imena predlaganih kandidatov. Volilni upravičenec izbere na glasovnici toliko 

imen, kolikor bo število odbornikov za novi triletni mandat. Volitve pokrajinskega odbora 

potekajo s tajnim glasovanjem, če občni zbor ne določi drugega postopka. 

 

13. člen – Pokrajinski predsednik 

Pokrajinskega predsednika volijo člani pokrajinskega sveta.  

 

POKRAJINSKI ODBOR 
 

14. člen  

Pokrajinski odbor je v tesnem stiku z društveno realnostjo. 

Mandat odbora traja tri leta in se konča z iztekom mandata deželnega odbora. 

Mandat pokrajinskega odbora se izteče tudi z odstopom večine odbornikov ali z nezaupnico, ki 

jo na pokrajinskem svetu podpre večina volilnih upravičencev. V tem pimeru traja mandat 

novega pokrajinskega odbora le do konca mandatne dobe deželnega odbora. V primeru, da 

deželni odbor odstopi ali doživi nazaupnico pred iztekom mandata, se skličejo nove volitve na 

deželni ravni in tudi na pokrajinski ravni. 

Pokrajinski odbor se sestane po potrebi oz. vsaj enkrat na trimesečje na vabilo predsednika ali 

na zahtevo tretjine odbornikov. 

 

15. člen – Funkcija pokrajinskih odborov 

V skladu z izhodiščnimi smernicami deželnega kongresa pokrajinski odbor: 

a) predstavlja vezni člen med včlanjenimi društvi in skupinami ter deželnim odborom Zveze; 

b) spodbuja, povezuje in usklajuje kulturno delovanje včlanjenih društev in skupin; 

c) lahko uresničuje dogodke, prireditve in projekte pokrajinskega obsega; 

d) po pregledu delovnih načrtov in predračunov podpre in posreduje deželnemu odboru 

utemeljene predloge pobud včlanjenih društev in skupin; 

e) posreduje deželnemu odboru mnenje o prošnjah včlanjenih društev in skupin za dodelitev 

finančne podpore za načrtovano dejavnost ter prispevkov za izredne projekte; 

f) s svojimi predlogi prispeva k sooblikovanju programa Zveze. 


