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Kulturno umetniškega društva "Franc
Kotar" Trzin

Statut KUD "Franc Kotar" Trzin
TEMELJNA NAČELA

1. ČLEN
Kulturno umetniško društvo "Franc Kotar" Trzin je samostojno, prostovoljno in nepridobitno
združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju
kulture in s tem prispevajo tako k bogatenju kulturnega življenja, kot k dvigovanju kvalitete
dela in življenja v svojem ožjem in širšem okolju.

2. ČLEN
Ime društva je Kulturno umetniško društvo "Franc Kotar" Trzin (v nadaljnem besedilu KUD.)
KUD ima sedež v Trzinu, Mengeška 9.

3. ČLEN
KUD ima svoj pečat, ki je brez okvirja in ima tekst v dveh vrsticah. Skrajni robovi pečata so:
širina 34 mm in višina 10 mm. Na pečatu je v gornji vrstici izpisano besedilo: KUD "Franc
Kotar", v spodnji pa besedilo: TRZIN.

4. ČLEN
KUD je pravna oseba zasebnega prava.

Zastopa ga predsednik KUD, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik KUD.

5. ČLEN
KUD deluje javno, za kar je odgovoren predsednik KUD, ki je hkrati pooblaščen, da daje
informacije v zvezi z delom društva.
Javnost dela KUD zagotavlja:

− s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
− preko društvenega glasila,
− preko javnih medijev.

Širšo javnost KUD obvešča o svojem delu tako, da so seje organov KUD javne, da organizira
okrogle mize in tiskovne konference ter da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih
ustanov, organizacij in predstavnike javnih glasil.
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NAMEN IN NALOGE

6. ČLEN
Osnovni namen KUD je razvijanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne
ustvarjalnosti, kulturno vzgojo in izobraževanjem, posredovanjem in varovanjem kulturnih
vrednot ter spodbujanjem in razvojem vsebinsko polnega družabnega življenja.

7. ČLEN
Osnovni namen iz 6. člena KUD uresničuje:

− s produkcijo kulturnih prireditev,

− z organizacijo družabnih prireditev,

− z zagotavljanjem pogojev za izvajanje kulturnih programov,
− z zagotavljanjem pogojev za audio in video produkcijo,

− z izvajanjem kulturno izobraževalnih in vzgojnih programov,

− z izdajanjem in produkcijo publikacij ter nosilcev slike in zvoka,

− z oblikovanjem lastne knjižnice ter arhiva nosilcev slike in zvoka,

− z organizacijo in produkcijo prireditev in ostalih oblik programov za predvajanje
oziroma prenos prek elektronskih medijev,
− s povezovanjem ljubiteljskih in profesionalnih kulturnih ustvarjalcev,
− s sodelovanjem z društvi Slovencev v zamejstvu in po svetu,

− s sodelovanjem s sorodnimi društvi in organizacijami doma in v tujini,
− s podeljevanjem priznanj za dosežke na področju kulture,

− z obveščanjem javnosti o svojem delovanju,

− s povezovanjem v zveze društev in organizacij,

− z ukvarjanjem s pridobitno dejavnostjo, ki obsega:

− občasno gostinsko dejavnost za potrebe društva,
− občasno organizacijo iger na srečo,

− trženje oglasnega prostora in oglaševalskega časa na prireditvah in izven
njih.
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ČLANSTVO

8. ČLEN
Vsakdo, ki sprejema statut KUD, podpiše pristopno izjavo, plača članarino in ni bil s sklepom
Častnega razsodišča KUD ali Zbora članov KUD v petnajstih letih pred nameravanim
pristopom izključen iz KUD, lahko postane član KUD. Na predlog Zbora članov KUD lahko
Častno razsodišče KUD dovoli ponoven pristop izključenemu članu, če je poteklo najmanj pet
let od njegove izključitve.
Člani KUD so lahko tudi osebe,mlajše od 15 let. Pristopno izjavo osebe, mlajše od 15 let,
podpišeta oba, bodoči član KUD in njegov zakoniti zastopnik.
Član KUD lahko postane tudi tujec.
Članstvo v KUD je prostovoljno.

9. ČLEN
Članstvo v KUD preneha:

− s prostovoljnim izstopom,

− s črtanjem iz evidence članov,
− z izključitvijo,
− s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz KUD, če Upravnemu odboru KUD pošlje pisno izjavo o izstopu.
Člana KUD črta iz članske evidence Upravni odbor KUD, če ta kljub pisnemu opominu ne
plača članarine v tekočem letu.

Člana KUD se izključi iz članstva na podlagi sklepa Častnega razsodišča KUD, če ni bila
vložena pritožba na Zbor članov KUD, ali na podlagi sklepa Zbora članov KUD, če je ta potrdil
sklep Častnega razsodišča proti kateremu je bila vložena pritožba.
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10. ČLEN
Pravice in dolžnosti članov KUD so:

− da spoštujejo statut KUD,

− da uresničujejo sklepe organov KUD,

− da sooblikujejo in uresničujejo program KUD,

− da si prizadevajo za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delo in razvoj
KUD,
− da odločajo o sprejemu vsakoletnih zaključnih računov in finančnih načrtov KUD,
− da volijo, so izvoljeni in delujejo v organih KUD,
− da redno plačujejo članarino,

− da predlagajo in sprejemajo nagrade in priznanja kateregakoli organa KUD,
− da delujejo v interesu KUD.

Člani KUD, mlajši od 15 let so oproščeni plačevanja članarine in nimajo pravic voliti in biti
voljen v organe KUD ter odločati na zasedanjih Zbora članov KUD

11. ČLEN
KUD ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana KUD podeljuje Zbor članov KUD na predlog Upravnega odbora KUD.

Naziv častnega člana KUD lahko pridobi tako član KUD, ki ima posebne zasluge za razvoj in
uspešno delo KUD, kot tudi nečlan, ki ima velike zasluge na področju dejavnosti KUD.
Častni član KUD ima vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz članstva, nima pa dolžnosti
plačevanja članarine.

12. ČLEN
KUD lahko pridobiva pokrovitelje.

Pokrovitelj je fizična ali pravna oseba, ki finančno, materialno, moralno ali kako drugače
pomaga KUD.

Pokrovitelji lahko prisostvujejo in razpravljajo na zasedanjih Zbora članov KUD, nimajo pa
ostalih pravic iz naslova članstva, če to niso.
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ORGANI KULTURNO UMETNIŠKEGA DRUŠTVA

13. ČLEN
Organi KUD so:

− Zbor članov KUD,

− Upravni odbor KUD,

− Nadzorni odbor KUD,

− Častno razsodišče KUD.

Zbor članov KUD

14. ČLEN
Najvišji organ KUD je Zbor članov KUD, ki ga sestavljajo vsi člani KUD.
Pristojnosti Zbora članov KUD:
− sprejema statut KUD in druge konstitutivne akte KUD,
− voli in razrešuje organe KUD,
− voli in razrešuje predsednika KUD,
− sprejema program dela KUD ter zaključni račun in finančni načrt KUD,
− odloča o prodaji nepremičnih stvari v lasti KUD,
− odloča o višini pristopne članarine in letne članarine,
− imenuje častne člane KUD,
− odloča o pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora KUD, Nadzornega odbora KUD
in Častnega razsodišča KUD,
− odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
− dokončno odloča o izključitvi člana KUD,
− odloča o drugih zadevah izven pristojnosti posameznih organov KUD, ki jih
predlagajo organi in člani KUD v skladu z namenom in cilji KUD.
Posamezni predlogi za razpravo na zasedanju Zbora članov KUD, morajo biti poslani
Upravnemu odboru najmanj 5 dni pred zasedanjem Zbora članov KUD.
O delu Zbora članov se vodi zapisnik, katerega podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva
overovitelja.
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15. ČLEN
Zasedanje Zbora članov KUD je lahko redno ali izredno.
Redno zasedanje Zbora članov KUD skliče Upravni odbor enkrat letno.
Izredno zasedanje Zbora članov KUD se skliče po sklepu Upravnega odbora KUD po lastni
iniciativi ali na zahtevo Nadzornega odbora KUD ali na zahtevo 1/4 članov KUD. Upravni
odbor KUD je dolžan sklicati izredno zasedanje Zbora članov KUD v roku 30 dni od prejema
zahteve za sklic. Če Upravni odbor Izrednega zasedanja Zbora članov KUD ne skliče v
predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznim
materialom. Na izrednem zasedanju Zbora članov KUD se veljavno sklepa le o zadevi, za
katero je bil sklican.
Zbor članov KUD vsakih pet let voli člane Nadzornega odbora KUD.
Zbor članov KUD vsakih pet let voli razsodnike Častnega razsodišča KUD.

16. ČLEN
O sklicu zasedanja Zbora članov KUD in predloženem dnevnem redu morajo biti člani KUD
obveščeni najkasneje 14 dni pred sklicem.
Zbor članov KUD je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če Zbor članov KUD ni
sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je Zbor članov KUD sklepčen,
če je prisotna več kot 1/4 članov KUD, v vsakem primeru pa ne manj kot 3 člani.
Po ugotovitvi sklepčnosti Zbora članov KUD se glasuje o dnevnem redu zasedanja. Če dnevni
red kot celota ni sprejet, se glasuje o vsaki točki dnevnega reda posebej.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja. Volitve predsednika KUD, članov Upravnega odbora KUD in članov Nadzornega
odbora KUD so tajne, Zbor članov pa lahko odloči, da so javne.
Zbor članov KUD sprejema veljavne sklepe z večino opredeljenih glasov prisotnih članov KUD,
razen pri glasovanju, kjer se člani odločajo za eno od več kot dveh ponujenih alternativ, ali
pri glasovanju, kjer imajo člani KUD možnost izbire večih alternativ ali kandidatov, ko se
odloča ali voli po sistemu relativne večine opredeljenih glasov.
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17. ČLEN
Zoper sklep Zbora članov KUD ima vsak član KUD pravico do pritožbe, katero mora v roku 8
dni od dneva sprejetja sklepa, poslati Častnemu razsodišču KUD, ki mora o pritožbi odločiti v
30 dneh po njenem prejetju. Pritožba zadrži izvajanje sklepa do odločitve Častnega
razsodišča KUD.
O pritožbi člana KUD zoper sklep Zbora članov KUD odločajo na skupni seji razsodniki
Častnega razsodišča KUD in člani Nadzornega odbora KUD. Sejo vodi predsednik Častnega
razsodišča KUD.

Na skupni seji Častnega razsodišča KUD in Nadzornega odbora KUD so sklepčni, če sta
prisotna vsaj dva razsodnika in dva člana Nadzornega odbora KUD,vendar skupaj ne smejo
biti manj kot trije, veljavne sklepe pa sprejemajo z absolutno večino glasov prisotnih.

Upravni odbor KUD

18. ČLEN
Upravni odbor KUD je izvršilni organ KUD, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter upravlja KUD med dvema zasedanjima Zbora članov KUD po
programih in sklepih, katera je sprejel Zbor članov KUD.
Upravni odbor KUD je za svoje delo odgovoren Zboru članov KUD.
Upravni odbor KUD šteje 11 članov. Sestavljajo ga predsednik KUD in 10 izvoljenih članov
KUD.
Upravni odbor KUD se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
Upravni odbor KUD je sklepčen, če je na seji prisotnih vsaj šest članov odbora. Sklepi
Upravnega odbora se sprejemajo z večino opredeljenih glasov prisotnih.
Člane Upravnega odbora izvoli Zbor članov KUD z mandatom štirih let, nadomestni član pa
nadaljuje mandat nadomeščenega.
Upravni odbor KUD sklicuje in vodi predsednik KUD, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik
KUD. Če na seji nista prisotna niti predsednik KUD, niti podpredsednik KUD, prisotni člani
Upravnega odbora KUD izmed sebe izvolijo predsedujočega seje.
Sklic seje Upravnega odbora KUD lahko od predsednika KUD zahtevajo podpredsednik KUD
oziroma dva člana Upravnega odbora KUD. Predsednik KUD mora sklicati sejo v 30 dneh od
prejema zahteve, če pa seja ni sklicana v tem roku, lahko skličejo sejo sam predlagatelj.
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19. ČLEN
Upravni odbor KUD:
− med zasedanji Zbora članov upravlja KUD in skrbi za uresničevanje programa dela
KUD,
− sklicuje Zbor članov KUD ter pripravi potrebno gradivo,
− vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
− skrbi za materialno - finančno poslovanje KUD,
− upravlja s premoženjem KUD,
− voli in razrešuje podpredsednika KUD izmed članov Upravnega odbora KUD.
− imenuje in razrešuje tajnika KUD in blagajnika KUD izmed članov Upravnega
odbora KUD,
− imenuje gospodarja KUD izmed članov KUD,
− pripravlja predloge aktov KUD,
− pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
− ustanavlja in ukinja projektne skupine KUD ter imenuje njihove vodje,
− uresničuje druge naloge, za katere je pooblaščen s strani Zbora članov KUD ali
izhajajo iz aktov KUD.

Predsednik KUD in podpredsednik KUD

20. ČLEN
Za predsednika KUD se imenuje kandidat za predsednika KUD, ki je na volitvah predsednika
KUD pridobil večinsko podporo opredeljenih članov KUD. Predsednika KUD izvoli Zbor članov
KUD z mandatom štirih let.
Predsednik KUD je zakoniti zastopnik KUD. Predsednik KUD predstavlja in zastopa KUD pred
državnimi in drugimi organi ter organizacijami v Sloveniji in tujini.
Predsednik KUD je odgovoren za delovanje KUD v skladu s statutom in pravnim redom RS.
Predsednik KUD je za svoje delo odgovoren Zboru članov KUD in Upravnemu odboru KUD.
Predsednik KUD sklicuje Zbor članov KUD in seje Upravnega odbora KUD ter podpisuje vse
akte KUD.
Predsednik KUD je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora KUD.
V času odsotnosti predsednika KUD, vse njegove pravice in dolžnosti preidejo na
podpredsednika KUD, ki je hkrati tudi podpredsednik Upravnega odbora KUD.
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Tajnik KUD

21. ČLEN
Tajnika KUD izmed svojih članov imenuje Upravni odbor KUD.
Prvi tajnik KUD skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za
koordinacijo med organi in projektnimi skupinami KUD,.

Nadzorni odbor KUD

22. ČLEN
Nadzorni odbor KUD spremlja delo Upravnega odbora KUD in drugih organov KUD ter
opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem. Nadzorni Odbor KUD poroča članom
KUD na rednih zasedanjih Zbora članov KUD. Nadzorni odbor KUD razpisuje volitve v organe
KUD, sprejema prijave kandidatur za člane organov KUD ter nadzoruje potek volitev v organe
KUD.
Nadzorni odbor KUD je sestavljen iz treh članov, katere s tajnim glasovanjem izvoli Zbor
članov KUD. Člani Nadzornega odbora KUD ne morejo biti obenem člani Upravnega odbora
KUD, morajo pa biti vabljeni na seje Upravnega odbora KUD, kjer pa nimajo pravice odločati.
Člani Nadzornega odbora KUD izmed sebe izvolijo predsednika.

Nadzorni odbor KUD je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani, veljavne sklepe pa
sprejema s kvalificirano absolutno večino.
Člane Nadzornega odbora KUD izvoli Zbor članov KUD za obdobje petih let.

Člani Nadzornega odbora KUD sodelujejo z razsodniki Častnega razsodišča KUD na skupnih
sejah, ko odločajo o pritožbah zoper sklepe Zbora članov KUD.
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Častno razsodišče KUD

23. ČLEN
Funkcija razsodnika Častnega razsodišča KUD je častna.

Razsodnike Častnega razsodišča KUD s tajnim glasovanjem izvoli Zbor članov KUD za
obdobje sedmih let.
Razsodniki so trije. Razsodniki izmed sebe izvolijo predsednika.

Častno razsodišče KUD se sestaja po potrebi na podlagi pisne zahteve Upravnega odbora
KUD ali Nadzornega odbora KUD ali vsaj treh članov KUD.

V posamezni zadevi razsojata vsaj dva razsodnika. Postopek pred Častnim razsodiščem KUD
se vodi ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku. Razsodba Častnega
razsodišča KUD mora biti sprejeta soglasno.
Razsodniki Častnega razsodišča KUD sodelujejo s Člani Nadzornega odbora KUD na skupnih
sejah, ko odločajo o pritožbah zoper sklepe Zbora članov KUD.

24. ČLEN
Disciplinske kršitve, katere obravnava Častno razsodišče KUD so naslednje:
− kršitve določb statuta,

− nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij
v KUD,
− neizvrševanje sklepov organov KUD,
− dejanja, ki škodijo ugledu KUD,

− dejanja v nasprotju z interesi KUD.

25. ČLEN
Disciplinski in kazenski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku ob ugotovitvi krivde ali
odgovornosti lahko izreče Častno razsodišče KUD so:
− opomin,

− javni opomin,
− izključitev.

Zoper sklep Častnega razsodišča KUD ima prizadeti pravico do pritožbe na Zbor članov KUD,
ki odloča kot najvišji organ čigar odločitev je dokončna. Pritožba zoper sklep Častnega
razsodišča KUD ne zadrži izvajanja sklepa.
FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE

26. ČLEN
Premoženje KUD sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti KUD, finančna sredstva in
pravice.
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S premoženjem upravlja Upravni odbor KUD. O nakupu ali odtujitvi nepremičnin odloča Zbor
članov KUD.

27. ČLEN
KUD razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnimi načrti, katere
sprejme Zbor članov KUD.

Na rednem zasedanju Zbora članov KUD člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni
račun.

28. ČLEN
Odredbodajalca za upravljanje s sredstvi KUD sta predsednik KUD in podpredsednik KUD.
Podpisniki finančnih in materialnih listin KUD so predsednik KUD, podpredsednik KUD in
tajnik KUD. Višini omejitev pri zastopanju KUD za podpredsednika KUD in tajnika KUD določi
Upravni odbor KUD. Omejitvi se vpišeta v javno knjigo.

29. ČLEN
Dohodki KUD so:

− članarina,

− sredstva, pridobljena na javnih natečajih in razpisih,
− sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev,

− sredstva, pridobljena od državnih organov in lokalnih skupnosti,

− darila, volila in prispevki posameznikov, organizacij in pokroviteljev,
− prihodki iz pridobitne dejavnosti,
− drugi prihodki.
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30. ČLEN
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in načeli, ki veljajo
za KUD.
S posameznimi donatorji, pokrovitelji in investitorji lahko Upravni odbor KUD in, v njegovem
imenu in po njegovem izrecnem pooblastilu predsednik KUD, sklene posebno pogodbo o
kratkoročnih medsebojnih obveznostih. Za sklenitev srednje in dolgoročne tovrstne pogodbe
mora Upravni odbor KUD pridobiti izrecno pooblastilo Zbora članov KUD.

31. ČLEN
Finančno poslovanje KUD poteka preko žiro računa pri Agenciji za plačilni promet,
podružnica Ljubljana, ekspozitura Domžale.

32. ČLEN
Finančno in materialno poslovanje KUD je javno in se vodi v skladu s pravilnikom o finančno
materialnem poslovanju, v katerem KUD določi način vodenja in izkazovanja podatkov o
finančno materialnem poslovanju KUD. Poslovanje mora KUD voditi v skladu z
računovodskimi standardi za društva.

33. ČLEN
Vsak član KUD ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter
poslovanje KUD.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev, lahko KUD najame finančnega
strokovnjaka ali poišče pomoč pri ustreznem finančno računovodskem servisu.
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KONČNE DOLOČBE

34. ČLEN
KUD preneha s svojim delom in obstojem po volji članov in sicer s sklepom o prenehanju
KUD, katerega lahko sprejme Zbor članov KUD samo na posebnem, zaključnem zasedanju.
Zbor članov KUD je na posebnem, zaključnem zasedanju sklepčen, če sta prisotni vsaj 2/3
članov KUD, sklep o prenehanju pa je veljaven, če so zanj glasovali vsi opredeljeni člani.
Za posebno, zaključno zasedanje ne veljajo določila 2. odstavka 16. člena statuta.

Glasovanje o sklepu o prenehanju KUD je tajno.

35. ČLEN
Če KUD preneha, pripade vse njegovo premoženje kateremu koli sorodnemu društvu,
katerega določi Zbor članov KUD na zaključnem zasedanju. Če Zbor članov KUD na
zaključnem zasedanju ni določil naslednika KUD, ali je KUD prenehal po samem zakonu,
pripade premoženje kateremu koli kulturno umetniškemu društvu s sedežem v Trzinu, če
ustreznega društva ni, pa v upravo Krajevni skupnosti Trzin oziroma njenemu pravnemu
nasledniku na lokalni ravni, ki naj preda premoženje prvemu kulturno umetniškemu društvu,
ki je ustanovljeno po prenehanju KUD in ima sedež v Trzinu. Če v roku dveh let po
prenehanju KUD ni ustanovljenega ustreznega društva, pripade premoženje občinski ZKO.

36. ČLEN
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme Zbor članov KUD "Franc Kotar" Trzin.
Uporabljati se začne z dnem, ko pristojni organ za notranje zadeve pisno sporoči, da je
statut v skladu z Zakonom o društvih in je tako vpisan v register društev.
S sprejetjem tega statuta preneha veljati dosedanji statut.

zapisnikar seje Zbora članov KUD

Predsedujoči seje Zbora članov KUD

Tomaž Lajovic

Majda Ipavec
žig

V Trzinu, 24.4.2003
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