Na osnovi 16. in 17. člena svojega statuta Zveza kulturnih društev Slovenije (v nadaljevanju
ZKDS), Štefanova 5, Ljubljana, objavlja

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATK(OV) ZA ORGANE
ZKD SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2022-27
za naslednje funkcije:
-predsednika in dva podpredsednika ZKDS;
-člane predsedstva ZKDS;
-za člane predsedstva ZKDS, predstavnike območij, in njihove namestnike;
-predsednika in člane nadzornega odbora ZKDS.
(Uporabljena moška oblika enakopravno predpostavlja kandidiranje in izvolitev žensk in moških)

Predlogi morajo na naslov ZKD Slovenije prispeti najkasneje do 28. februarja 2022. Lahko jih
posredujete pisno ali po po elektronski pošti na naslov: info@zkds.eu, s prilogo v obliki slikovne ali
*.pdf datoteke, iz katere sta jasno razvidna podpis predlagatelja, oz. žigi ali druge oblike identifikacije
predlagatelja.
Pogoji:
1. Pravico za predlaganje imajo vse včlanjene članice(člani) ZKD Slovenije, preko njih oz. v
njihovem okviru pa tudi vanje včlanjena kulturna društva in vanje včlanjeni člani in članice posamezniki.
2. Predlog mora poleg imena oz. naziva predlagatelja in navedbe, za katero funkcijo kandidat/ka
kandidira, vsebovati tudi: ime in priimek kandidata, letnica njegovega rojstva, članstvo v asociaciji,
povezani v občinsko zvezo kulturnih društev ali ZKDS.
3. Kandidaturi za predsednika ZKDS mora biti priložen kratek življenjepis z opisom njegovih
izkušenj v kulturni, društveni in drugih dejavnostih in kratka vizija kandidata o vodenju in prioritetah
za delovanje ZKDS v prihodnjem mandatnem obdobju.
4. Predloge kandidatov za člane oz. članice predsedstva ZKDS je potrebno dodatno opredeliti še
tako, da navedete, če kandidata predlagate:
a) za predstavnika vašega območja (v skladu s 1. alinejo 21. člena statuta),
b) kot nadomestnega člana kandidata iz točke a)
oz. c) kot člana predsedstva ZKDS zaradi njegovega ugleda in sposobnosti za delo v krovni zvezi.
Volitve predstavnikov območij in njihovih namestnikov oz. preostalih članov predsedstva bodo
namreč potekale na ločenih volilnih listah.
5. s podpisom obrazca predlagatelj jamči, da predlagani kandidat s kandidaturo soglaša.
6. V primeru nepopolnih vlog bomo predlagatelje zaprosili za dopolnitev, ki mora na naslov ZKDS
dospeti najkasneje 8. marca 2022.
Na osnovi prispelih predlogov bo predsedstvo najmanj 7 dni pred sklicem volilne konference vsem
članom konference ZKDS poslalo seznam kandidatov, za volilno sejo pa pripravilo ustrezne
kandidatne liste.
Marijana Kolenko, podpredsednica,
Jože Osterman, podpredsednik
Ljubljana, 21. januar 2022

OBRAZEC ZA PREDLAGANJE KANDIDATA

Naziv (oz. ime in priimek)
predlagatelja

Ime in priimek kandidata ter
letnica rojstva

Navedba funkcije, za katero se
ga predlaga*

Naslov kandidata in kontaktni
podatki (telefon, elektronska
pošta)
Članstvo v kulturnem društvu

Kraj in datum:

Žig (če ga predlagatelj uporablja)

Podpis predlagatelja:

