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PRAVILA 

 

 
1. člen 

Ime in sedež  

Ustanovi se Koordinacijski svet koroških Slovencev (KSKS). Svoj sedež ima v Celovcu. 

 

2. člen 

Namen 

KSKS je telo za koordinacijo in oblikovanje skupne politike koroških Slovencev. Cilj KSKS je ohranitev 

in razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem in dosledno uresničevanje ter času primerno 

dopolnjevanje manjšinskih pravic, kot so zapisane zlasti v členu 7 ADP in v Evropskih konvencijah za 

manjšinsko zaščito. 

 

3. člen 

Organi 

Organi KSKS so koordinacijski odbor, upravni odbor ter predsedstvo.  

 

4. člen 

Koordinacijski odbor 

Koordinacijski odbor je najvišji gremij KSKS. Sestavljen je iz 48 članov.  

Po 8 članov imenujejo Narodni svet koroških Slovencev-NSKS, Zveza slovenskih organizacij-ZSO in 

Skupnost koroških Slovencev in Slovenk-SKS.  

24 članov za dobo 4 let v obliki pisnih volitev izvolijo volilno upravičeni delegati. 

 

5. člen 

Delegati  

Volilno upravičeni delegati v smislu 4. člena lahko postanejo vsi odborniki in odbornice slovenskih 

kulturnih društev, ki so včlanjena v KKZ ali SPZ (priloga A), vsi slovenski občinski odborniki 

dvojezičnega ozemlja, vključno s Celovcem in Beljakom, slovenski mandatarji v Državnem zboru, 

Deželnem zboru, stanovskih predstavništvih in v drugih izvoljenih državnih organih, odborniki 

organizacij, ki so včlanjene v Slovensko športno zvezo (priloga B), odborniki Slovenske Gospodarske 

Zveze, odborniki slovenskih mladinskih in študentskih organizacij, odborniki NSKS, ZSO in SKS ter 

odborniki ostalih slovenskih društev po prilogi ./C. 

 

Odborniki in odbornice po prejšnjem odstavku pridobijo volilno pravico s pisno izjavo, da želijo postati 

delegat KSKS.  
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Delegati obdržijo volilno pravico tudi, če ne izvajajo več funkcije, na osnovi katere so pridobili volilno 

pravico.  

 

6. člen 

Dopolnjevanje volilnega seznama 

Osebe, ki so bile novo izvoljene v funkcijo po prvem odstavku prejšnjega člena pridobijo volilno 

pravico z izjavo v smislu 2. člena prejšnjega odstavka. 

 

Novo nastala slovenska društva in organizacije lahko zahtevajo, da se njihovim odbornikom dodeli 

volilna pravica in jih vpiše v seznam volilno upravičenih organizacij. O tem odloča upravni odbor. 

 

7. člen 

Izguba volilne pravice 

Delegati izgubijo volilno pravico s prostovoljnim izstopom. 

 

8. člen 

Voljivost  

V koordinacijski odbor so lahko izvoljene osebe, ki so predlagane za volilni predlog. Predloge lahko 

vložijo NSKS, ZSO in SKS ter vsaka posamezna oseba, če njen volilni predlog podpirajo najmanj 3 

delegati ali vsaka skupina oseb, če njihov predlog podpira najmanj 15 delegatov.  

 

Volilne predloge zbira in objavi upravni odbor.  

  

9. člen 

Volitve 

Volitve se izvedejo v pisni obliki tako, da se vsem volivcem posreduje seznam z vsemi kandidati. Volijo 

se osebe. Vsak delegat lahko nakriža največ 24 kandidatov. Izvoljenih je tistih 24 oseb, ki so prejele 

največ glasov. Preostali kandidati so nadomestni odborniki za primer, da bi eden od izvoljenih 

odbornikov izpadel. 

 

Točneje je potek volitev urejen v pravilniku za volitve. 

 

10. člen 

Nadomestna ureditev  

Če ena od organizacij NSKS, ZSO ali SKS ne imenuje odbornikov za koordinacijski odbor, se temu 

ustrezno poviša število odbornikov, ki so izvoljeni.  
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11. člen 

Koordinacijski odbor 

Koordinacijski odbor je najvišji organ KSKS in odloča o vsakršni zadevi, ki je predmet dnevnega reda. 

Ni pa dopustno sklepanje o notranjih zadevah predstavniških organizacij.  

Koordinacijski odbor sklepa o spremembi teh pravil, za kar je potrebna dvotretjinska večina. V vseh 

ostalih zadevah koordinacijski odbor odloča z navadno večino. 

Koordinacijski odbor z navadno večino voli predsedstvo in upravni odbor. 

Koordinacijski odbor se mora sestati najmanj dvakrat letno.  

Točenje delovanje koordinacijskega odbora ureja pravilnik o delovanju KSK. 

 

12. člen 

Upravni odbor 

Upravni odbor je sestavljen iz osmih članov, ki jih za dobo 4 let izvoli koordinacijski odbor. 

Koordinacijski odbor lahko vsak čas odpokliče posamezne člane upravnega odbora in izvoli druge. 

Upravni odbor vodi zadeve KSKS v času med sejami koordinacijskega odbora. Upravni odbor odloča 

na sejah skupaj s predsedstvom. Točneje delovanje upravnega odbora določa pravilnik o delovanju 

KSKS. 

 

13. člen 

Predsedstvo  

Predsedstvo KSKS sestoji iz 3 članov, predsednika in dveh podpredsednikov, ki jih izvoli koordinacijski 

odbor. Predsedstvo vodi KSKS, pripravlja seje koordinacijskega odbora in upravnega odbora in 

zastopa KSKS navzven, zlasti napram Deželi Koroški, Republiki Avstriji in Republiki Sloveniji. 

 

14. člen 

Pravna narava in trajanje  

KSKS ni društvo v smislu Zakona o društvih, temveč pluralna politična organizacija koroških Slovencev 

v smislu 1. odstavka člena 7 ADP. KSKS deluje, dokler ne bo v soglasju s predstavniki narodne 

skupnosti urejena drugačna oblika zastopstva koroških Slovencev.  


