Skladno z določili 13. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije 61/2006
z dne 13. 6. 2006) in 20. člena pravil KUD Drenov Grič–Lesno Brdo je občni zbor društva
dne 21. 1. 2010 sprejel čistopis sprememb in dopolnitev pravil društva, kot piše v
nadaljevanju.

PRAVILA
KULTURNO UMETNIŠKEGA DRUŠTVA
DRENOV GRIČ – LESNO BRDO

I.
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva je KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DRENOV GRIČ – LESNO BRDO,
skrajšano ime KUD DRENOV GRIČ – LESNO BRDO (v nadaljevanju društvo). Društvo
deluje na območju občine Vrhnika in tudi širše.
2. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj račun. Sedež KUD je v krajevni
skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika.
3. člen
Društvo ima svoj žig, ki je okrogle oblike s premerom 36 mm, s simbolom dveh lipovih listov
(simbol slovenstva), steblom (simbol rasti), knjigo (simbol kulture) in zvezdo (simbol
svobode). Ob krožnici je napis KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DRENOV GRIČ –
LESNO BRDO.
Poslovno leto je koledarsko leto.
4. člen
Društvo je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje občank in občanov, ki z
ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulturnega življenja v svojem
in širšem okolju (glasba, ples, literatura, folklora, ohranjanje kulturne dediščine, ročna dela in
druge dejavnosti).
5. člen
Delovanje društva temelji na načelu javnost, prostovoljnosti in samostojnosti.
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6. člen
Društvo deluje na načelih javnosti tako, da:
- objavlja vabila in zapisnike organov društva na dostopnem mestu in na vpogled vsem
članom društva,
- da so seje društvenih organov javne in jim lahko prisostvujejo tudi novinarji, ki izkažejo
interese preko sredstev javnega obveščanja,
- občasno poroča o svojih dejavnosti in prihodnjih aktivnost v sredstvih javnega
obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren
predsednik društva.
7. člen
Društvo sodeluje z drugimi sorodnimi društvi ter ustanovami in organizacijami v prizadevanju
za doseganje zastavljenih ciljev.

II.
NAMEN IN NALOGE

8. člen
Osnovni namen društva je razvijati ljubiteljske kulturne dejavnosti, pri čemer se spodbuja
kulturno ustvarjalnost, kulturno vzgojo in izobraževanje ter posredovanje in varovanje
kulturnih vrednot.
9. člen
Osnovni namen iz 8. člena društvo uresničuje z:
- zagotavljanjem pogojev za izvajanje kulturnih programov,
- organiziranjem kulturnih prireditev,
- izvajanjem vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v povezavi s kulturo,
- povezovanjem ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev,
- sodelovanjem s sorodnimi društvi doma in v tujini,
- podeljevanjem priznanj za dosežke na področju kulture,
- obveščanjem javnosti o svojem delovanju,
- povezovanjem v zveze kulturnih društev,
- ukvarjanjem s pridobitno dejavnostjo, in sicer s prodajo publikacij in drugih izdelkov ter z
izposojanjem opreme.
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III.
ČLANSTVO

10. člen
Člani društva so lahko
- redni in
- častni.
11. člen
Redni član je vsak ljubitelj kulture, ki podpiše pristopno izjavo, sprejme pravila, se po njih
ravna in sodeluje v programih društva.
Če se v društvo včlani mladoletnik do 15. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov
zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva.
12. člen
Častni član postane oseba ali organizacija, ki jo na predlog izvršnega odbora društva za
častnega člana imenuje občni zbor društva zaradi posebnih zaslug za društvo. Častni člani
lahko sodelujejo osebno ali po svojih zastopnikih pri vseh dejavnostih društva, nimajo pa
pravice odločanja, če niso redni člani društva.

13. člen
Pravice in dolžnosti članov društva so:
-

da spoštujejo pravila društva,
da uresničujejo sklepe organov društva,
da sooblikujejo in uresničujejo program društva,
da si prizadevajo za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delo društva ter
sprejemajo vsakoletni zaključni račun društva,
da volijo, so izvoljeni ter delujejo v organih društva,
da predlagajo in sprejemajo nagrade in priznanja organa društva,
da redno plačujejo članarino.
14. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične in pravne osebe, ki društvu
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo ali razpravljajo
na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja, če niso redni člani.
15. člen
Delo v organih društva je častno in za svoje delo v njih člani ne prejemajo plačila, pač pa
imajo člani pravico do povračila materialnih stroškov.

3

16. člen
Članstvo v društvu lahko preneha:
- z izstopom,
- z izključitvijo,
- s črtanjem,
- s smrtjo.
17. člen
Član društva lahko izstopi iz društva, če izvršnemu odboru poda pisno izjavo o svojem
izstopu in izpolni svoje obveznosti.
Člana društva se lahko izključi, če ne izpolnjuje svojih obveznosti do društva, če krši njegova
pravila in/ali s svojim obnašanjem škoduje drugim članom in ugledu društva.
Člana se črta iz evidence članstva, če kljub opominu ne plača članarine.

IV.
ORGANI DRUŠTVA

18. člen
Organi društva so:
- občni zbor,
- izvršni odbor,
- nadzorni odbor.
19. člen
Občni zbor je najvišji organ društva ter voli in razrešuje druge njegove organe. Občni zbor
društva je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor skliče izvršni odbor po potrebi, najmanj pa
enkrat letno. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga izvršni odbor na svojo pobudo,
na zahtevo nadzornega odbora društva in na zahtevo najmanj ene tretjine članov društva.
Izredni občni zbor društva sklepa in odloča o stvari, za katero je bil sklican. Izvršni odbor
društva je dolžan sklicati izredni občni zbor društva v roku tridesetih dni po prejemu take
zahteve. Če izvršni odbor društva izrednega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče
predlagatelj. Sklic rednega ali izrednega občnega zbora društva mora biti objavljen z
dnevnim redom najmanj osem dni pred dnem, za katerega je bil občni zbor društva sklican.
20. člen
Občni zbor društva:
- voli delovne organe občnega zbora,
- sprejema pravila društva in druge potrebne akte,
- obravnava in sprejema poročila organov društva,
- voli in razrešuje predsednika, podpredsednika (tajnika) in blagajnika društva (predsednik
društva je hkrati predsednik izvršnega odbora in zastopnik društva),
- sprejema program društva, finančni načrt in zaključni račun,
- ustanavlja komisije in druga delovna telesa,
- odloča o prenehanju delovanja društva,
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-

odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in drugi lastnini društva,
imenuje častne člane društva,
odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega in nadzornega odbora,
voli in razrešuje člane izvršnega in nadzornega odbora,
odloča o izključitvi člana društva,
odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z njegovim
namenom in cilji.

Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani izvršnemu
odboru najmanj osem dni pred sklicem občnega zbora.
Občni zbor je javen in mu smejo poleg rednih in častnih članov društva prisostvovati vabljeni
gostje in vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem društva.
Občni zbor društva odloča z večino prisotnih članov društva.
21. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob napovedanem času navzočih več kot polovica članov
društva. Če ob predvidenem času občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za trideset
minut, nakar veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj deset članov društva.
22. člen
O delu občnega zbora društva se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega
predsedstva občnega zbora društva, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.
23. člen
Izvršni odbor društva je organ občnega zbora, ki vodi delo društva med dvema občnima
zboroma. Izvršni odbor se sestaja po potrebi. Sklicuje ga predsednik društva.
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov, veljavne sklepe
sprejema z večino glasov prisotnih.
24. člen
Izvršni odbor navezuje stike in sodeluje z organi, skupnostmi in posamezniki, ki se kakorkoli
ukvarjajo z dejavnostjo, zaradi katere je bilo društvo ustanovljeno. Funkcijo delegacije
društva opravljajo v navedenih primerih člani izvršnega odbora.
25. člen
Izvršni odbor je odgovoren občnemu zboru.
Izvršni odbor šteje pet članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, ki je obenem tajnik
društva, blagajnik in dva člana.
26. člen
Člane izvršnega odbora izvoli občni zbor društva za obdobje štirih let.
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27. člen
V okviru svojega delovnega področja iz 23. in 24. člena teh pravil opravlja izvršni odbor zlasti
naslednje zadeve:
- sklicuje občne zbore društva ter pripravi poročila o delu in predloge za občni zbor,
- pripravlja predloge za splošne akte društva,
- pripravlja in sestavlja predloge za finančni načrt in zaključni račun društva,
- vodi evidenco članov društva,
- določa višino članarine,
- skrbi za finančno in materialno poslovanje ter za sredstva društva,
- neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog iz 7. in 8. člena teh pravil,
- lahko imenuje komisije za izvajanje posameznih nalog.
Naloge in število članov in predsednikov komisij določi izvršni odbor. Člani komisij so lahko le
člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu odboru društva. Izjemoma se k
sodelovanju povabi tudi zunanje sodelavce.
28. člen
Predsednik izvršnega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, zastopa društvo
pred državnimi organi ter pred drugimi organizacijami in tretjimi osebami, in sicer po
navodilih izvršnega odbora društva. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu
s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru
in izvršnemu odboru društva.
29. člen
Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva. Izvoli ga občni zbor za obdobje štirih let.
Sklicuje seje izvršnega odbora in občni zbor društva ter podpisuje vse društvene akte.
30. člen
Za opravljanje tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva
skrbi tajnik društva, ki ga imenuje občni zbor za obdobje štirih let. Za svoje delo je odgovoren
občnemu zboru društva.
31. člen
Nadzorni odbor društva sestavljajo trije člani, ki jih imenuje občni zbor društva za obdobje
štirih let in so lahko imenovani ponovno. Nadzorni odbor iz svoje sredine izbere predsednika.
32. člen
Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter nadzoruje
finančno-materialno poslovanje društva. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru
društva in mu mora pisno poročati vsaj enkrat letno.
33. člen
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavno sprejema sklepe z
večino prisotnih. Člani nadzornega sveta ne morejo biti istočasno člani izvršnega odbora,
morajo pa biti obveščeni o vsaki njegovi seji odbora, kjer imajo posvetovalni glas, nimajo pa
pravice odločanja.
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V.
OPRAVLJANJE PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

34. člen
Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost kot postransko dejavnost pod pogoji, ki jih za
opravljanje te dejavnost določa zakon. Pridobitno dejavnost lahko društvo opravlja
neposredno ali pa jo lahko poveri drugim osebam na temelju pisne pogodbe.
35. člen
Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami društva, pri čemer naj bi
sodelovali člani društva in simpatizerji. Za takšno dejavnost se šteje organizacija in izvedba
prijateljskih srečanj, zabavnih prireditev in strokovnih ter poljubnih predavanj iz programa
društva.
Izkupiček iz dejavnosti se lahko porabi le za uresničevanje programa društva.

VI.
MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE

36. člen
Društvo pridobi sredstva za svoje delovanje:
- s članarino,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
- s prispevki donatorjev in sponzorjev,
- iz javnih sredstev,
- z darili in volili ter prispevki posameznikov in organizacij,
- z dohodki iz pridobitne dejavnosti.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom
društva. Presežek prihodkov nad odhodki mora porabiti za izvajanje svojih dejavnosti. Delitev
premoženja med člane je nična.
37. člen
Materialno in finančno poslovanje društva mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva, ter
z veljavnimi predpisi. Finančno in materialno poslovanje vodi društvo v skladu z
računovodskim standardom za društva.
38. člen
Finančno poslovanje društva poteka prek računa pri DEŽELNI BANKI SLOVENIJE. Denarna
sredstva društva vodi blagajnik po sistemu enostavnega knjigovodstva v obliki blagajniškega
dnevnika. Blagajnik o finančnem poslovanju poroča izvršnemu odboru društva.
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39. člen
Finančne in materialne listine podpisujejo s strani občnega zbora pooblaščeni člani.
Odredbodajalci so predsednik in dva overjena podpisnika.

VII.
KONČNE DOLOČBE

40. člen
Društvo preneha delovati:
- s sklepom občnega zbora društva z dvotretjinsko večino navzočih glasov,
- z odločbo pristojnega državnega organa po zakonu.
41. člen
V primeru prenehanja društva se vse premoženje deponira za dve leti. Če se v tem času ne
ustanovi drugo KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO, pa premoženje društva preide
PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVU DRENOV GRIČ – LESNO BRDO, Drenov
Grič 25, 1360 VRHNIKA.
42. člen
Društvo ima lahko za svoje člane izkaznice ali značke.
43. člen
Ta pravila KULTURNO UMETNIŠKEGA DRUŠTVA DRENOV GRIČ – LESNO BRDO je
sprejel občni zbor na redni seji 21. 1. 2010.
Z izdajo odločbe o vpisu sprememb in čistopisa pravil društva v registru društev pri
pristojnem organu prenehajo veljati pravila društva, sprejeta na občnem zboru 29. 10. 1997.

Drenov Grič, 21. januar 2010

Tajnica društva:

Predsednica društva:

Bernarda Novak

Mateja Bartol
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