Zveza slovenskih kulturnih društev

PRAVILNIK
SOFINANCIRANJA DEJAVNOSTI ČLANOV
in
DODELJEVANJA FINANČNE PODPORE
VČLANJENIM DRUŠTVOM
39. OBČNEM ZBORU – OPČINE, 31. MAJA 2005
IN S POPRAVKI, SPREJETIMI NA:
43. OBČNEM ZBORU – OPČINE, 16. MAJA 2009
44. OBČNEM ZBORU - DOBERDOB, 25. MAJA 2010
45. OBČNEM ZBORU – PROSEK, 13. MAJA 2011
48. OBČNEM ZBORU – OPČINE, 15. APRILA 2014
51. OBČNEM ZBORU – ŠPETER, 28. APRILA 2017
NA IZREDNEM OBČNEM ZBORU – NABREŽINA, 16. FEBRUARJA 2019
SPREJET NA
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SPLOŠNA PRAVILA
1. člen
Deželni odbor ZSKD ob začetku leta določi višino sredstev iz lastnega proračuna za
finančno podporo dejavnosti svojih članov, in sicer za:
a) redno delovanje,
b) program in
c) izredne projekte.
2. člen
Finančno podporo ZSKD lahko prejmejo le njeni člani.
Člani so tista društva oziroma skupine, ki:
d) do 15. 1. oddajo pravilno izpolnjeno »Izjavo pripadnosti« za tekoče leto,
e) do 31. 3. poravnajo letno članarino.
3. člen
Prošnjo za včlanitev v ZSKD lahko vloži društvo ali skupina, ki deluje najmanj dvanajst
mesecev.
Novi člani so upravičeni do prejemanja prispevkov šele dvanajst mesecev po včlanitvi.
4. člen
Do finančne podore so upravičeni člani, ki:
a) aktivno delujejo,
b) so izpolnili ostale obveznosti po 10., 20., 21., 25., 26. členu tega pravilnika.
5. člen
Društva in skupine s t. i. dvojnim članstvom (to pomeni, da so včlanjena v še eno ali več
zvez, ki prejemajo javne prispevke s strani Dežele FJK) so upravičeni le do prejemanja
polovičnega prispevka. Višina prispevka je določena na podlagi točkovanja, ki je
opredeljeno v tem pravilniku.
6. člen
Člani, ki ne spoštujejo predpisov tega pravilnika, lahko izgubijo pravico do prejetja
katerega koli prispevka.
7. člen
Člani, ki prejemajo sredstva za redno delovanje s strani javnih ustanov, lahko prejmejo
od ZSKD samo prispevek za izredne projekte.

REDNO DELOVANJE
8. člen
V redno delovanje člana spadajo dejavnosti, ki se neprekinjeno (torej redno) odvijajo pod
vodstvom strokovnih mentorjev (zborovodij, dirigentov idr.). To je predvsem delovanje
pevskih zborov, pihalnih orkestrov in drugih amaterskih glasbenih ansamblov, dramskih,
folklornih in plesnih skupin, otroških in mladinskih krožkov.
9. člen
Za sofinanciranje rednega delovanja lahko zaprosijo vsi člani ZSKD ne glede na to, ali so
vpisani v Deželni register iz 5. člena D. Z. št. 26/2007.
10. člen
Člani, ki želijo prejeti prispevek za redno delovanje, morajo do 15. 2. preko elektronske
pošte, s priporočenim pismom ali pa ročno ZSKD posredovati pravilno izpolnjen obrazec
»Poročilo o rednem delovanju« za delovanje v preteklem letu.
11. člen
Člani, ki ne bodo oddali poročila iz prejšnjega člena, ne bodo upravičeni do prejetja
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prispevka.
12. člen
ZSKD dodeli prispevke za redno delovanje na podlagi točkovanja, ki upošteva tako
število izvedenih vaj kot obliko in pomembnost izvedenih koncertov oziroma nastopov.
Pri točkovanju se upoštevajo dejavnosti, ki so se odvile v obdobju med 1. 1. in 31. 12..
Ob koncu leta se točke vseh članov seštejejo, nakar se med njimi razdeli letni prispevek,
ki ga deželni odbor predlaga na 1. seji vsakega leta.
13. člen
ZSKD pri točkovanju upošteva stroške največ dveh tedenskih vaj.
Dodatne ali intenzivne vaje morajo biti utemeljene (priprave na tekmovanja, celovečerni
koncert z novim programom, premierna gledališka predstava, snemanje lastne
zgoščenke itd.). Član mora v tem primeru predhodno pisno obvestiti ZSKD.
14. člen
Število dodeljenih točk za izvedene nastope je odvisno od njihove oblike oziroma
pomembnosti. Njihovo maksimalno število se določa kot sledi:
a) tekmovanja (20 točk),
b) nastopi na dogodkih, ki jih organizira oziroma na katere vabi ZSKD (10 točk),
c) celovečerni koncerti z novim programom in premierne gledališke predstave (10
točk),
d) ponovitve koncertov in gledaliških predstav, revije in srečanja (5 točk),
e) prireditve s krajšim nastopom (do 30 min), svečanosti, proslave in priložnostni
nastopi, ki potekajo v okviru drugih pomembnejših dogodkov (1 točka).
15. člen
Točke se ne dodelijo v primeru, da je član za isti nastop že prejel namensko javno
finančno podporo, namenski komercialni vir financiranja ali namenske kotizacije.
ZSKD v nobenem primeru ne prispeva za nastope na zasebnih veselicah, šagrah,
pogrebih, pustnih povorkah in koledovanjih.
16. člen
Prispevki se izplačujejo enkrat letno po oddanem predpisanem obrazcu in v skladu z
razpoložljivimi finančnimi sredstvi ZSKD.

PROGRAM
17. člen
Člani, katerih dejavnost ni opredeljena kot redno delovanje (glej 8. člen), lahko prejmejo
letni prispevek za program.
18. člen
Člani zaprosijo za prispevek tako, da do 15. 2. posredujejo ZSKD »Prošnjo za
sofinanciranje« na obrazcu IP-P, ki je objavljen na spletni strani www.zskd.eu.
19. člen
Prošnjo za prispevek obravnavajo pokrajinski odbori ZSKD. Ti predlagajo tudi višino
financiranja, ki jo nato odobri oziroma določi deželni odbor ZSKD.
20. člen
Obliko sodelovanja, dokumentiranja ter izplačila prispevka z dogovorom pravočasno
določita društvo in ZSKD. Člani, ki prejmejo prispevek, morajo poskrbeti za ustrezno
objavo logotipa na promocijskem gradivu ter v medijskih oglasih.
21. člen
Do 15. 2. vsakega leta mora član poleg vsebinskega poročila o opravljeni dejavnosti na
predvidenem obrazcu OP, ki je objavljen na spletni strani www.zskd.eu, posredovati
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ZSKD natančen finančni obračun delovanja (stroškov in prihodkov). Poročilu je potrebno
priložiti vse račune uveljavljenih stroškov.
22. člen
Delež sofinanciranja ZSKD za program ne sme presegati 50 % vseh predvidenih
stroškov.

IZREDNI PROJEKTI
23. člen
Prispevki za izredne projekte, ki jih na predlog pokrajinskih odborov odobri deželni odbor
ZSKD, se lahko dodelijo projektom širše kulturne odmevnosti oziroma z izvirno kulturno
vsebino, ki presega lokalne in društvene okvire.
24. člen
Člani lahko za prispevek zaprosijo s »Prošnjo za sofinanciranje« na obrazcu IP-P, ki je
objavljen na spletni strani www.zskd.eu.
Rok za oddajo prošnje je 90. dan pred izvedbo izrednega projekta.
O dodelitvi in sami višini prispevka odloča deželni odbor ZSKD, in sicer v roku enega
meseca od prejetja prošnje.
25. člen
Obliko sodelovanja, dokumentiranja ter izplačila prispevka z dogovorom določita društvo
in ZSKD najkasneje 15 dni po odobritvi prispevka.
Člani, ki prejmejo prispevek, morajo poskrbeti za primerno objavo logotipa ZSKD na
promocijskem gradivu ter v medijskih oglasih.
26. člen
Najkasneje 90 dni po izvedbi pobude mora društvo posredovati ZSKD natančno
vsebinsko in finančno poročilo vseh stroškov in prihodkov na predvidenem obrazcu OP, ki
je objavljen na spletni strani www.zskd.eu., ter fotokopije vseh računov uveljavljenih
stroškov.
27. člen
Delež sofinanciranja ZSKD za izredne projekte ne sme presegati 50 % vseh predvidenih
stroškov.
28. člen
Člani lahko v enem letu prejmejo prispevek samo za en izredni projekt.
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II. DEL
DODELJEVANJE FINANČNE PODPORE ČLANOM
(D. Z. št. 26/2007)
29. člen
Finančno podporo (sofinanciranje) za načrtovano dejavnost lahko zaprosijo le člani ZSKD,
ki so vpisani v Deželni register iz 5. člena D. Z. št. 26/2007. Člani s t. i. dvojnim
članstvom lahko zaprosijo za financiranje programa izključno pri eni izmed zvez, v katere
so včlanjeni.
30. člen
Člani zaprosijo za finančno podporo tako, da do 15. 1. oddajo izpolnjeno elektronsko
prošnjo, ki je objavljena na spletni strani www.zskd.eu.
Prošnjo, ki jo podpiše predsednik (oziroma zakoniti zastopnik člana), je potrebno ZSKD
poslati priporočeno ali prek elektronske pošte najkasneje do 15. 2. za financiranje v
istem letu.
31. člen
Popolna prošnja vsebuje sledečo dokumentacijo:
a) izjavo pripadnosti;
b) natančen opis programa in projektov, ki jih člani nameravajo izvesti med 1. 1. in
31. 12. leta, za katerega predstavijo prošnjo;
c) finančni načrt uporabe zneska (oz. podrobni predračun) za izvedbo opisanega
programa in projektov;
d) veljaven (zadnji) seznam odbornikov društva;
e) fotokopijo osebnega dokumenta in davčne številke predsednika društva.
32. člen
Prošnje sprejema in pregleda pristojni urad ZSKD. V primeru pomanjkljive dokumentacije
lahko urad zaprosi za dopolnitev ali novo oddajo dokumentacije.
Prošnja se zavrne, če:
a) na obrazcih ni podpisa predsednika;
b) ni oddana na pravih obrazcih;
c) ni bila oddana v roku.
33. člen
Prošnje obravnava, ocenjuje in dokončne prispevke odobri deželni odbor ZSKD po
predhodnem posvetovanju s pristojnimi pokrajinskimi odbori.
34. člen
Sklep o odobreni finančni podpori pošlje pristojni urad ZSKD najkasneje 60 dni po objavi
sklepa o dodeljenemu znesku, ki je namenjen za to poglavje na spletni strani Dežele FJK
(III. poglavje Pravilnika o dodeljevanju prispevkov ustanovam in organizacijam slovenske
jezikovne manjšine). Član poda izjavo o sprejetju ali zavrnitvi finančne podpore na
posebnem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani www.zskd.eu in ga v roku 10 dni
odda v urade ZSKD (ročno, s priporočenim pismom ali po elektronski pošti).
35. člen
Upravičeni stroški so tisti, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju finančne podpore
ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine po dvanajstem odstavku 18.
člena D. Z. št. 26 z dne 16. novembra 2007 (Deželni predpisi za zaščito slovenske
jezikovne manjšine).
36. člen
Prošnje, ki bodo upoštevale sledeče vsebine, bodo deležne večje pozornosti pri
ocenjevanju dejavnosti:
a) geografska razsežnost delovanja;
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b) v programu in/ali projektu sodeluje več članov ZSKD (vsaj štiri);
c) v programu in/ali projektu sodelujejo druge javne ustanove (šole, občine, ...) ali
društva iz sosednjih občin, držav, ipd.;
d) udeležba in soorganizacija dogodkov z ZSKD;
e) posebna pozornost člana na kakovost in inovativnost programa in/ali projekta;
f) uporaba slovenskega jezika;
g) odmevnost v medijih in strokovni javnosti;
h) vsestranska povezanost z okoljem, v katerem član deluje;
i) posebna pozornost, namenjena mladim in njihovi dejavnosti;
j) stalna rast članstva (razmerje zadnjih treh let delovanja);
k) razmerje med zaprošenimi sredstvi in lastnim vložkom s posebno pozornostjo na
razmerju prispevkov, ki jih je bil član deležen za iste postavke v zadnjih treh letih;
l) redno upravljanje in vzdrževanje sedeža.
Posebne pozornosti bodo deležna društva, ki delujejo na območjih, kjer sta bistveno
ogrožena obstoj slovenske narodne skupnosti in raba slovenskega jezika.
Posebne pozornosti bodo deležna tudi društva, ki se udeležujejo področnih in
izobraževalnih srečanj, delavnic in občnih zborov, ki jih organizira ZSKD za svoje člane.
37. člen
Do 30. 4. vsakega leta morajo člani, katerim je bila odobrena finančna podpora za
načrtovano dejavnost v zaključenem letu, obračunati dodeljeno podporo. ZSKD morajo
prek spletnega e-obračuna (ta je objavljen na www.zskd.eu) posredovati sledečo
dokumentacijo:
a) podroben seznam dokazil o stroških za dodeljeni prispevek v preteklem letu;
b) kopije računov in potrdil, ki jih navajajo v seznamu;
c) letni obračun, ki so ga člani društva odobrili na občnem zboru za preteklo leto;
d) vsebinsko poročilo izvedenega programa in projektov v preteklem letu;
e) veljaven (zadnji) seznam društvenih odbornikov.
38. člen
Finančna podpora za načrtovano dejavnost se praviloma izplačuje v dveh obrokih in v
skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
Predujem finančne podpore se izplača v teku leta, v katerem je bila predstavljena
prošnja, saldo pa po pregledu oddanega obračuna.
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III. DEL - PRIZNANJA IN POSEBNE NAGRADE
39. člen
ZSKD svojim članom podeljuje posebna priznanja za učinkovito delo na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti.
40. člen
Priznanja lahko prejmejo društva, skupine in posamezniki.
41. člen
Priznanje za izredne dosežke prejmejo društva ali skupine za izredne uspehe v obdobju
od zadnje podelitve.
Priznanje za izredne dosežke prejmejo posamezniki (animatorji, organizatorji, strokovni
vodje, umetniški ustvarjalci itd.) za posebne uspehe ali zasluge v obdobju od zadnje
podelitve.
Priznanje za življenjsko delo prejmejo posamezniki za dolgoletno delo na področju
ljubiteljske kulture.
42. člen
Utemeljene predloge za priznanja lahko oblikujejo posamezna kulturna društva in
pokrajinski odbori ZSKD.
43. člen
Dobitnike priznanj določa strokovna komisija, ki jo imenuje deželni odbor ZSKD.
44. člen
Priznanja se podeljujejo na deželnem kongresu ZSKD.
45. člen
ZSKD lahko s posebnimi nagradami primerno obeleži pomembne uspehe včlanjenih
društev v širšem kulturnem prostoru.

Pravilnik stopi v veljavo 15. dan po odobritvi.
Trst, 16. februarja 2019
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