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Volilni postopek za organe Zveze kulturnih društev Ljubljana 

 

Na osnovi statuta Zveze  kulturnih društev Ljubljana, vpisanega v register društev, 21.5.2014 in na osnovi 

Zakona o društvih, Uradni list RS, št. 64/2011 razpisujemo kandidacijski postopek za organe Zveze 

kulturnih društev Ljubljana, za mandatno obdobje 2019 -2023. 

 

-  Na osnovi  imenovanega statuta se redne volitve izvajajo na vsaka štiri leta. Volitve so vedno del 

redne ali izredne skupščine. Ker je skupščina ZKD Ljubljana najvišji organ upravljanja (12.člen) je 

število (elektorjev), volilcev enako številu delegatov skupščine. Število delegatov skupščine je 

enako številu članov ZKD Ljubljana. Skupščina ali upravni odbor ZKD Ljubljana lahko za izvedbo 

volitev imenuje volilno komisijo, ki izpelje volitve po statutu ZKD Ljubljana. 

 

-  Vsak delegat skupščine je pooblaščenec društva, ki je član ZKD Ljubljana. 

 

- Vsako društvo lahko kandidira v organe upravljanja (upravni odbor, nadzorni odbor, častno 

razsodišče) po enega ali več kandidatov s tem, da sedanjemu upravnemu odboru posreduje 

podpisano kandidacijsko pristopnico kandidata(ke), da se ta strinja s svoja kandidaturo. Predlog 

kandidature mora biti podpisan s strani odgovorne osebe društva ali njenega pooblaščenca. 

Kandidira lahko tudi posameznik(ca), ki je član društva, katero je včlanjeno v ZKD Ljubljana. 

 

- Vabilo na skupščino mora posredovati predsednik ZKD Ljubljana najmanj  štirinajst dni pred samim 

datumom izvedbe skupščine, z dnevnim redom v katerem mora biti opredeljena točka volitev. 

 

- Sedanji upravni odbor ZKD Ljubljana zbira kandidacijske prijavnice, do sedem dni pred samo 

skupščino. Upravni odbor ZKD Ljubljana mora sedem dni pred skupščino preveriti veljavnost 

kandidacijskih prijavnic in nato oblikovati zaprto ali odprto kandidacijsko listo za vse organe ZKD 

Ljubljana.  

 

- Upravni odbor ZKD Ljubljana je izvršni organ skupščine ZKD Ljubljana (8.člen) in ima 7 (sedem) 

članov. Po položaju so člani upravnega odbora (predsednik-ca, podpredsednik-ca in 5 članov-ic). 

Predsednika-ce, podpredsednika-ce se voli ločeno od članov-ic upravnega odbora ZKD Ljubljana. 

 

- Nadzorni odbor ZKD Ljubljana je organ skupščine in ima 3 (tri) člane. Skupščina izvoli 3(tri ) člane, 

ti pa izmed sebe izvolijo svojega predsednika-co. 

 

http://www.zkdl.si/
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- Častno razsodišče ZKD Ljubljana je organ skupščine in ima 3 (tri) člane. Skupščina izvoli 3(tri) člane, 

ti pa izmed sebe izvolijo svojega predsednika-co. 

 

- V organe ZKD Ljubljana so lahko izvoljeni člani društev, kateri so včlanjeni v ZKD Ljubljana večkrat 

zapored. 

 

 

Upravni odbor Zveze kulturnih društev Ljubljana 
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