
 

Na podlagi 20. člena Statuta Zveze kulturnih društev Slovenije je  Predsedstvo ZKD Slovenije na svoji 
5. seji dne 23. junija 2013 sprejelo  naslednji 

  

PRAVILNIK O PRIZNANJIH ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

  

1. člen 

Zveza kulturnih društev v skladu z 32. členom svojega statuta podeljuje naslednja priznanja 
posameznikom in skupinam/društvom za prostovoljno, nepoklicno kulturno delo: 

1. PRIZNANJE Z ZLATO MEDALJO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE – življenjska priznanja za 
umetniške, organizacijske dosežke, za dolgotrajno kontinuirano delo društva in za trajne izjemne 
uspehe pri delovanju društva, za trajne podpornike delovanja kulturnih društev; 

2. PRIZNANJE ZVEZE KULTURNIH DRUSTEV SLOVENIJE za sodelovanje v  programih ZKD Slovenije, za 
organizacijske dosežke, za enkratne umetniške in tekmovalne dosežke. 

3. PRAPORC ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE za tista društva, ki uporabljajo prapore, skupaj s 
priznanjem pod 1 in 2. 

 

2. člen 

Kriteriji: 

a) Priznanje z zlato medaljo zveze kulturnih društev Slovenije lahko prejme 

posameznik:  za življenjski prispevek k društveni kulturi: najmanj 30-letno obdobje. Iz predloga mora 
biti razvidno kontinuirano aktivno delovanje, vodenje društva, mentorsko ali organizacijsko delo na 
prostovoljni osnovi.  

posameznik: za ustvarjalnem delu: najmanj 30-letno obdobje delovanja. Iz predloga morajo biti 
razvidni ustvarjalni dosežki in pomen za širše kulturno okolje, navedena naj bodo konkretne 
dejavnosti: bibliografija, spisek razstav,  koreografij, gledaliških postavite, plesnih ali folklornih 
postavitev in drugo. Razvidno mora tudi biti, da ne gre za poklicno delo. 

društvo: za dolgotrajno kontinuirano uspešno delo: najmanj 60 let delovanja. V predlogu mora biti 
navedena zgodovina društva za to obdobje, njegove najuspešnejše dejavnosti. 

društvo: za trajnejše uspešno delovanje: najmanj 10 let uspešnega delovanja z uvrstitvami na 
državnih in mednarodnih tekmovanjih / prireditvah. 

podporniki društvenega delovanja: najmanj 10 let podpore društvu v obliki denarni ali materialni 
obliki. 

  



 

 

b)  Priznanje Zveze kulturnih društev Slovenije lahko prejme: 

posameznik: za izjemen organizacijski dosežek s prostovoljnim delom za društvo ali zvezo kulturnih 
društev, mentorski dosežek ali strokovno delo. Iz predloga mora biti razvidno, da ne gre za poklicno 
delo. 

posameznik:  za izjemni umetniški dosežek, ki je primerljiv s poklicnim delom. 

posameznik: za izjemen prispevek k delovanju Zveze kulturnih društev Slovenije in njenim 
programom (opravljanje vodstvenih funkcij ali pri razvijanju in izvedbi programov zveze) 

društvo: za izjemne uspehe na državnih tekmovanjih / prireditvah (v petih sezonah) ali v 
mednarodnem merilu (enkratno). 

 

3. člen 

Medalja ZKD Slovenije je oblikovana kovinska ploščica, na kateri je znak in napis Zveza kulturnih 
društev Slovenije. Del medalje je tudi personificirana ploščica z imenom in zaslugo dobitnika 
priznanja. 

Priznanje je oblikovan uokvirjen dokument, na katerem so zapisani podatki o dobitniku in njegovi 
zaslugi, je datirano z dnevom podelitve. Podpiše ga predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije.  

Praporc je oblikovan trak z zastavo Zveze kulturnih društev Slovenije v izmeri 8,5 x 50 cm.  

 

4. člen 

Predloge za priznanja lahko poda posameznik,  društvo, organi zvez in društev iz sestave ZKD 
Slovenije in organi ZKD Slovenije.  

O podelitvi se lahko predsedstvo Zveze kulturnih društev Slovenije posvetuje z lokalno zvezo, vendar 
njeno stališče ni odločilno.  

Posameznik, društvo ali zveza lahko prejme priznanje za iste zasluge samo enkrat. 

 

5. člen 

Predlog za podelitev Zlate medalje ZKD Slovenije mora vsebovati: 

- podatke o predlagatelju in predlagancu (obrazec); 

- temeljito in objavljivo predstavitev osebe ali organizacije, na katero se predlog nanaša;  izpostaviti 
pa je potrebno posebej povezanost z društveno kulturo. 

Lahko vsebuje morebitne dodatne dokumente, vendar ne več kot 10 listov A4. 

Predlog lahko predlagatelj poda na papirju ali v obliki elektronskega dokumenta. 

 



 

6. člen 

Predloge zbira tajništvo Zveze kulturnih društev Slovenije. Tajnik pripravi za potrditev na naslednji 
seji predsedstva ZKD Slovenije predlog. 

Predsedstvo skrbi, da s podeljevanjem priznanj ne škodi njihovemu ugledu. 

Sklep Predsedstva ZKD Slovenije je dokončen. O sklepu predsedstvo pisno obvesti predlagatelja in 
predlaganca. 

 

7. člen 

Prejemniki priznanj dobijo posebno listino, ki jo podpiše predsednik ZKD Slovenije, nanjo pa se vpiše: 
vrsta priznanja, podlaga ali razlog za podelitev, ime oziroma naslov dobitnika. 

 

8. člen 

Priznanja Zveze kulturnih društev niso denarna.  

Ob izgubi ali uničenju priznanja lahko dobitnik priznanja od Zveze kulturnih društev Slovenije potrdilo 
o prejemu. Nadomestnih priznanj zveza ne daje. 

O prejemnikih priznanj vodi Zveza kulturnih društev Slovenije posebno evidenco. 

 

9. člen 

Priznanja Zveze kulturnih društev Slovenije se z ustrezno obrazložitvijo po predhodnem dogovoru 
praviloma izročijo na javnih prireditvah društva, lokalne zveze ali prireditve ZKD Slovenije v 
prisotnosti funkcionarja lokalne zveze in predstavnika ZKD Slovenije iz kroga predsedstva ali 
nadzornega odbora. 

 

10. člen 

O priznanjih ZKD Slovenije obvešča javnost, društva in lokalne zveze preko svoje spletne strani. 

 

11. člen 

Priznanje ostaja v trajni lasti prejemnika in mu ga Zveza kulturnih društev Slovenije ne more odvzeti 
ali preklicati. 

12. člen 

Predsedstvo ali konferenca ZKD Slovenije lahko podelita tudi izjemna priznanja, o katerih obliki in 
vsebini odločata sproti.  

13. člen 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Predsedstvo ZKD Slovenije. 



 

 

 

 

Predsednik ZKD Slovenije 

mag. Jože Osterman 

 

 


