
ZKD Slovenije  

Predsedstvo  

 

Predsedstvo ZKD Slovenije je na svoji 14. redni seji v mandatu 2017-22, dne 14. januarja 2022  

sprejelo naslednji 

Sklep o izvedbi volilnih opravil za izvolitev organov Zveze kulturnih 

društev Slovenije za  obdobje 2022- 27 

 

1. Predsedstvo ZKDS načrtuje kot datum izvedbe volilne konference ZKD Slovenije četrtek, 17. 

marca 2022; seja bo predvidoma v Ljubljani. Predsedstvo predvideva izvedbo konference  » 

v živo« oz. v primeru zaostrenih zdravstvenih ukrepov, ki tega ne bi omogočili, na hibriden 

način. V skladu s tem predsedstvo temu  lahko prilagaja (oz. spremeni) zgorasj predvideni  

datum.  

2. Sejo konferenca se skliče  najkasneje 15 dni pred datumom  njene izvedbe. 

3. Predsedstvo v skladu s 17. členom Statuta Zveze  imenuje kandidacijsko komisijo  za 

izvedbo volitev v organe ZKD Slovenije za obdobje 2022-27 v sestavi : Marijana Kolenko, 

Nino Galun, Tomaž Simetinger, Jože Osterman.  

4. Članstvo v kandidacijski komisiji ne onemogoča pasivne volilne pravice njenih članic/ov. 

5. Kandidacijska komisija v skladu z določili statuta opravi vse naloge v zvezi  z volitvami, in 

sicer: 

- v  imenu predsedstva ZKDS Slovenije najkasneje 30 dni pred sklicem (predvideni 

sklic se izvede najkasneje 2. marca 2022) pozove članice/člane, da predlagajo 

kandidate za organe ZKD Slovenije; 

- najkasneje 7 dni pred datumom volilne konference pošlje udeležencem konference  

sezname vseh kandidatov, ki so bili predlagani za organe ZKDS. 

-  

6. Predsedstvo ZKD Slovenije zavezuje vse svoje člane/članice, da se aktivno vključijo v potek 

volilnih opravil (evidentriranja in predlaganja kandidatk/ov) na območju, na katerem 

delujejo, oz. na področju svojega kulturnega delovanja. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

S pričujočim sklepom  predsedstvo ZKD Slovenije začenja z volilnimi opravki za volitve organov  Zveze 

v naslednjem mandatu. 

 V skladu z določbami statuta ZKD Slovenije je imenovalo kandidacijsko komisijo, ki bo v imenu 

predsedstva, ki je formalni nosilec predvolinih nalog in opravil, zaradi večje operativnosti laže 

opravljalo številne predvoline aktivnosti, predvidene s statutom. Razumljivo je, da bo sklepe komisije 

po potrditvi kot svoje sklepe konferenci ZKD Slovenije posredovalo predsedstvo. 



Prvo od opravil je poziv članicam/om, da predlagajo kandidate za izvolitev v organe ZKD Slovenije, ter 

jih seznanijo s predvidenm načinom volitev. Zaradi večje preglednosti  navajamo opredelitev volilnih 

opravil, kot  jih podrobno določa 17. člen statuta Zveze. 

________________________________________________________________________________ 

17. člen 

(volilna seja  konference) 

Konferenca ZKDS vsako peto leto na volilni seji razrešuje in voli organe zveze. 

Predsedstvo ZKDS vodi postopek evidentiranja in kandidiranja ter opravlja strokovno delo v zvezi s 

pripravo kandidatnih list, lahko pa imenuje kandidacijsko komisijo, ki opravi naštete naloge. 

Volitve se pričnejo s kandidacijskim postopkom, ki ga prične predsedstvo ZKDS, tako da najmanj 30 

dni pred objavo sklica volilne skupščine pozove vse članice, da predlagajo kandidate za: 

-predsednika in dva podpredsednika ZKDS; 

-člane predsedstva ZKDS; 

-predsednika in člane nadzornega odbora ZKDS, 

in določi 30-dnevni rok za oddajo kandidatur. 

Kandidaturi za predsednika ZKDS mora biti priložen kratek opis življenjepis z opisom njegovih izkušenj 

v kulturni, društveni in drugih dejavnostih in kratka vizija vodenja in prioritet za delovanje ZKDS v 

prihodnjem mandatnem obdobju. 

Predsedstvo najkasneje 7 dni pred datumom, za katerega je bila skupščina sklicana, pošlje vsem 

članicam kot gradivo za  sejo skupščino: 

-seznam vseh kandidatov za predsednika in podpredsednike ZKDS, katerih kandidature so bile 

popolne; 

-seznam kandidatov za člane predsedstva; 

-seznam vseh kandidatov za predsednika in člane nadzornega odbora. 

Predsedstvo na teh osnovah oblikuje kandidatne liste in jih posreduje v sprejem konferenci ZKDS. 

Volitve predsednika, podpredsednikov in organov ZKDS so tajne, razen če konferenca  odloči drugače. 

Pri volitvah  konferenca  najprej po osebni ali pisni predstavitvi vseh kandidatov izvoli predsednika, 

nato oba podpredsednika in nato člane predsedstva.  Pri volitvah nadzornega odbora konferenca 

najprej izvoli predsednika in nato s tem statutom predvideno število članov. Način glasovanja se 

določi s poslovnikom, vendar pri tem velja načelo, da mora vsak izvoljeni kandidat dobiti več kot 

polovico glasov prisotnih s pravico glasovanja. Če se postopek kandidiranja in volitev za  funkcije 

predsednika oz. obeh podpredsednikov ter za predsednika nadzornega odbora  ne zaključi uspešno, 



se za takšno funkcijo izvedejo ponovne volitve najkasneje v treh (3)  mesecih  na izredni volilni seji 

konference. Do izvolitve opravlja naloge neizvoljene funkcije oseba, ki jo imenuje konferenca. 

Na volilni seji podaja Predsedstvo ZKDS tudi poročilo o delu v preteklem mandatu, predlaga 

programske usmeritve za prihodnje obdobje in pripravi kandidatno listo za volitve organov ZKDS. 

 

Konferenci ZKD Slovenije bo na volilni seji podano izčrpno poročilo o izvajanju volilnih opravkov. 

 

mag. Marijana Kolenko, podpredsednica 

mag. Jože Osterman, podpredsednik 

 

 

Ljubljana, 14.1.2022 


