
Predlog 

 

Na podlagi 21. člena Statuta ZKD Slovenije je konferenca ZKD Slovenije na svoji 1. (volilni)  seji v 
mandatu 2022-27   dne  (17- marca 2022) sprejela naslednji 

Statutarni sklep o določitvi območij, za katera se izvoli predstavnike in 
njihove namestnike v predsedstvo ZKD Slovenije 

1. člen 

Območja, za katera se izvoli predstavnika v predsedstvo ZKD Slovenije, so: 
Gorenjska; 
Koroška; 
Pomurje; 
Severna Primorska; 
Južna Primorska; 
Osrednja Slovenija; 
Dolenjska in Bela Krajina; 
Maribor; 
Ptuj; 
Savinjska; 
Zasavje (z Litijo). 

Del sklepa je priloga z navedbo občin, ki se nahajajo v posameznem območju. 
 

2. člen 

Za vsako območje se v  predsedstvo ZKD Slovenije izvoli po en predstavnik, član predsedsstva.  

Zaradi pomembnosti stalnega in nemotenega predstavljanja območij v delu predsedstva, se za vsako 
območje izvoli še nadomestni član predsedstva. 

Nadomestni član: 

- nadomešča člana predsedstva, predstavnika svojega območja,  in opravlja vse njegove 
naloge, kadar jih ta ne more; 

- pri nadomeščanju člana predsedstva  ima nadomestni član vse pravice in dolžnosti člana, ki 
ga nadomešča; 

- član predsedstva in nadomestni član se dogovarjata o vseh  nalogah, ki jih je potrebno 
opraviti in skupno delujeta pri  pri predstavljanju območja. 

Nadomestni član prejema vsa gradiva, ki jih ZKD Slovenije posreduje članom predsedstva in je vabljen 
na seje predsedstva. Če sodeluje na sejah predsedstva poleg člana predsedstva, ki predstavlja 
njegovo območje, ima pravico do razprave. 

 

3. člen 
 
 

Statutarni sklep velja za mandat organov ZKD Slovenije v obdobju 2022- 27. Veljati začne takoj, ko ga 
sprejme konferenca ZKD Slovenije. 



 

 

 

OBRAZLOŽITEV: : 

Statut ZKD Slovenije določa, da se večino članov predsedstva izvoli po načelu predstavništva 

geografskih območij, ki jih konferenca ZKD Slovenije določi s statutarnim sklepom. 

Predsedstvo ZKD Slovenije je kot vzorec, ki se funkcionalno najbolj približuje potrebam organizacije, 

vzelo razdelitev, ki jo uporablja Javni RS sklad za kulturne dejavnosti pri svojih regijskih koordinacijah. 

Ta vzorec je prikladen zaradi možnosti direktnega sodelovanja med vodstvom regijskih koordinacj 

JSKD in predstavniki območij v predsedstvu ZKD Slovenije. 

Predsedstvo ZKD Slovenije je pri preučevanju omenjenega vzorca  ugotovilo, da je Osrednja Slovenija 

glede na svojo velikost in število društev izrazito nesorazmerna ostalim območjem, zaradi česar je 

predlagala uveljavitev območja Zasavje (z Litijo). Gre za območje, ki je tradicionalno povezano in ki 

tesno medsebojno sodeluje, kar osmišlja obstoj tako določene regije. 

Konferenca ZKD Slovenije se je na volilni seji leta 2017 odločila, da poleg članov predsedstva, ki v 

predsedstvu predstavljajo posamezne regije, voli tudi njihove namestnike.  Predsedstvo predlaga, da 

to posebnost pri volitvah organov ZKD Slovenije obdržimo tudi v prihodnjem mandatu. 

 

mag. Marijana Kolenko, podpredsednica 

mag. Jože Osterman, podpredsednik 

 

 

V Ljubljani, ______________________ 

 


