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Na podlagi določil veljavnega Zakona o društvih (Ur.l. RS št. 61/06) je zbor članov dne 30. 1. 2007 
sprejel sklep o spremembi pravil Kulturno umetniškega društva Šempeter, ki so spremenjena in 
prečiščena, kot sledi:  

 
PRAVILA  

KULTURNO UMETNIŠKEGA DRUŠTVA ŠEMPETER 
 

 
TEMELJNA NAČELA 

1. člen 
 
Kulturno umetniško društvo Šempeter (v nadaljnjem besedilu "društvo") je samostojno, prostovoljno in 
nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju 
umetnosti in kulture ter s tem prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju.  
 

2. člen 
 
Ime društva je: Kulturno umetniško društvo Šempeter. Sedež društva je na naslovu Trg Ivana Roba 4, 
5290 Šempeter pri Gorici. Društvo deluje na področju Republike Slovenije in mednarodno.  
 

3. člen 
 
Društvo je član Zveze kulturnih organizacij Nova Gorica in s svojimi predstavniki ustvarjalno sodeluje pri 
oblikovanju in uresničevanju njenih načrtov. 
 
 
SPLOŠNE DOLOČBE 
 

4. člen 
 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo ima znak in pečat. Pečat je pet centimetrov dolg in 
dva centimetra in pol širok pravokotnik. Na sredini je horizontalno postavljen oval, v katerem je silhueta 
vrha dvorca Coronini v Šempetru pri Gorici, pod ovalom pa je napis v dveh vrsticah. V prvi je napisano 
Kulturno Umetniško Društvo, v drugi Šempeter.   
Društvo ima tri pečate označene s številkami 1, 2 in 3. Pečat 1 uporablja  predsednik, pečat 2 blagajnik, 
pečat 3 pa tajnik. 
  

5. člen  
 

Društvo ima lahko sekcije.  
 

6. člen 
 
Razvoj in cilje svoje dejavnosti dosega društvo s strokovnim, organizacijskim, finančnim in 
izobraževalnim delom, zlasti pa z: 

- zagotavljanjem ustreznega strokovnega vodenja društva, 
- zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev, 
- skrbjo za nenehno izobraževanje strokovnih sodelavcev, 
- zagotavljanjem ustrezne finančne osnove za nemoteno delovanje društva, 
- organizacjo društvenih in drugih kulturnih prireditev 
- udeležbo na občinskih, medobčinskih, državnih in mednarodnih srečanjih ter tekmovanjih, 
- izdajanjem publikacij s področja svojega dela v skladu z Zakonom o javnih glasilih, 
- sodelovanjem s kulturnimi institucijami in drugimi kulturnimi društvi v občini ter na Goriškem in 
- vodenjem arhiva in kronike društva. 
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7. člen 
 
Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost, ki mora biti povezana z nameni in nalogami društva, in sicer, 
ko zanjo pridobi dovoljenje oziroma soglasje pristojnih državnih organov. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov mora društvo uporabiti le za 
opravljanje nalog in doseganje namenov, zaradi katerih je bilo ustanovljeno. 
 

8. člen 
 
Društvo zagotavlja javnost svojega delovanja. Članstvo obvešča z objavljanjem vabil in zapisnikov v 
društvenih prostorih in tako, da so zapisniki vseh organov na vpogled članom društva. 
 
Javnost obvešča preko sredstev javnega obveščanja in tako, da na seje organov vabi novinarje in druge 
osebe, ki izražajo tak interes. 
 
 
ORGANIZIRANOST DRUŠTVA 
 
Članstvo 
        

9. člen 
 
Članstvo v društvu je redno in častno. Redno članstvo je individualno. Individualni člani so fizične osebe. 
Častni člani so lahko tudi pravne osebe.  
 
Član društva je lahko vsakdo, ki podpiše pristopno izjavo, sprejme ta pravila in sodeluje pri uresničevanju 
programa društva. Če se želi v društvo včlaniti mladoletnik do petnajstega leta starosti, podpiše pristopno 
izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga zastopa tudi v organih društva. 
 

10. člen 
 
Član društva lahko pod enakimi pogoji, ki veljajo za slovenske državljane, postane tudi tuj državljan. 
 

11. člen 
 
Članstvo v društvu preneha: 

- z izstopom, 
- s črtanjem, 
- z izključitvijo in 
- s smrtjo. 

 
12. člen  

 
Član izstopi iz društva, ko takšno odločitev posreduje upravnemu odboru v pisni obliki. 
 

13. člen 
 
S črtanjem iz članstva preneha članstvo v društvu po enem letu neopravičene odsotnosti iz dejavnosti 
društva. 

 
14. člen 

 
Do izključitve pride, če član društva grobo krši pravila društva, ali je njegovo ravnanje kaznjivo in v 
nasprotju s splošnimi družbenimi normami. 

 
15. člen 

 
Vsa vprašanja, ki zadevajo članstvo, rešujeta  upravni odbor in zbor članov društva. 
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16. člen 
 
Pravice članov društva so: 

- da volijo in so voljeni v organe društva, 
- da sodelujejo pri delu društva, 
- da dajejo predloge in pobude za delo društva, 
- da sprejmejo pohvale in nagrade za delo v društvu, 
-    da izstopijo. 

    
17. člen 

 
Dolžnosti članov so: 

- da volijo organe društva, 
-  da sodelujejo pri delu organov društva, 
-  da izvršujejo sprejete naloge in funkcije,  
-  da se ravnajo po pravilih društva in sklepih organov društva, 
-  da z osebnim prizadevanjem in zgledom pripomorejo k uresničevanju programa društva, 
-    da redno plačujejo članarino. 
 

18. člen 
 

Društvo ima lahko tudi častne člane. 

Naziv častni član se lahko podeli posameznikom, ki so s svojim delom in prizadevanjem posebej 
pripomogli k uresničevanju namenov in nalog društva in za katere zbor članov ugotovi, da zaslužijo to 
priznanje. 

 
 
 
ORGANI DRUŠTVA 
 

19. člen 
 
Organi društva so: 

- Zbor članov, 
- Upravni odbor, 
- Nadzorni odbor, 
- Častno razsodišče. 

 
Zbor članov 
 

20. člen 
 
Zbor članov je najvišji organ društva; sestavljajo ga vsi člani društva. Je reden ali izreden. Na zbor članov 
so lahko vabljeni tudi predstavniki drugih organizacij, skupnosti in društev, ki lahko razpravljajo, nimajo 
pa pravice glasovanja. 

 
21. člen 

 
Redni zbor članov je vsako leto. Sklicuje ga predsednik društva. Gradivo, ki obsega vabilo z dnevnim 
redom in letnim poročilom o dejavnosti društva, pripravi upravni odbor in ga dostavi članom vsaj sedem 
dni pred sklicem zbora članov. 
 
Zbor članov je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva. Zbor članov sprejema sklepe z 
večino glasov navzočih članov. 
 
Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek odloži za petnajst minut, nakar zbor 
članov lahko veljavno sklepa, če je navzočih vsaj deset članov društva. 
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22. člen 
 
Izredni zbor članov se sklicuje po potrebi. Skličeta ga predsednik ali upravni odbor na lastno pobudo in 
na zahtevo nadzornega odbora ali petine članov društva. 
 
Če predsednik ali upravni odbor izrednega zbora članov ne skličeta v določenem roku, ga lahko skliče 
tisti, ki je sklicanje zahteval. Gradivo, ki obsega vabilo z dnevnim redom in gradivo o razlogih za sklic 
izrednega zbora članov, mora biti dostavljeno članstvu vsaj sedem dni pred sklicem zbora članov. 
 
    

23. člen 
 
Organa zbora članov sta: 

- Delovno predsedstvo. 
- Volilna komisija. 

 
24. člen 

 
Zbor članov: 

- sklepa o dnevnem redu in voli člane v organ zbora članov, 
- sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila društva, 
- sprejema letni in srednjeročni načrt, 
- sprejema finančni načrt in potrjuje poročilo o poslovanju, 
- obravnava poročila in smernice o delovanju društva in o tem sprejema stališča in sklepe, 
- voli upravni in nadzorni odbor, častno razsodišče ter predsednika društva, ki je hkrati predsednik 

upravnega odbora, 
- odloča o pritožbah zoper odločitve organov društva oz. predsednika društva, 
- na predlog upravnega odbora podeljuje častna članstva, nagrade in priznanja. 

 
Upravni odbor 
 

25. člen 
 
Upravni odbor šteje 7 članov: predsednika, tajnika, blagajnika in štiri člane. 
 

26. člen 
 
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta. Isti član je lahko izvoljen večkrat zapored. 
 
Sestava upravnega odbora mora odražali število in vrsto sekcij, ki sestavljajo društvo (če ima društvo 
sekcije). 
 

27. člen 
 
Upravni odbor je sklepčen, ko je na seji navzočih več kot polovica članov, sklepe pa sprejema z večino 
glasov navzočih. 

 
28. člen 

 
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti: 

- pripravlja poročila o delu ter predloge za zbor članov,  
- predlaga spremembe pravil društva, in sprejema ostale splošne akte društva, 
- uresničuje letni in srednjeročni načrt, 
- uresničuje stališča in sklepe zbora članov,  
- usmerja in koordinira delovanje društva, 
- sprejema predlog letnega in srednjeročnega načrta delovanja društva, 
- voli tajnika in blagajnika, 
- ustanavlja in ukinja sekcije v skladu s sprejetim delovnim načrtom, 
- ustanavlja in ukinja komisije društva, 
- sklepa in uresničuje pogodbe z organizacijami in posamezniki, ki nudijo društvu profesionalno 

pomoč, 
- upravlja s premoženjem društva, 
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-  določa višino članarine, 
- odloča o odtujitvi premičnin, 
- daje predloge o podelitvi nagrad in priznanj, 
- opravlja druge naloge, ki so v pristojnosti upravnega odbora. 

 
Predsednik 
 

29. člen 
 

Predsednik društva predstavlja in zastopa društvo.  
 
Predsednik društva ima naslednje pristojnosti in naloge: 

- neposredno vodi dejavnost društva, 
- skrbi za zakonitost poslovanja 
- skrbi za uresničevanje letnega in srednjeročnega načrta, 
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora, 
- enkrat letno sklicuje zbor članov,  
- skrbi za uresničevanje sklepov in stališč zbora članov. 

  
Predsednik je za svoje delo odgovoren zboru članov. 
 

30. člen 
 
Mandat predsednika društva in ostalih funkcionarjev je štiri leta. Po tem obdobju so lahko izvoljeni 
večkrat zaporedoma. 
 
Tajnik 
 

31. člen 
 
Tajnik društva ima naslednje pristojnosti: 

- vodi evidenco članov, 
- vodi korespondenco in arhiv društva, 
- vodi zapisnike sej upravnega odbora in zbora članov, 
- skrbi za pripravo gradiva za vse organe društva in 
- nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti. 
-  opravlja druge naloge po odredbi predsednika društva. 
 

Blagajnik 
 

32. člen 
 
Blagajnik društva ima naslednje pristojnosti: 

- opravlja finančno in materialno poslovanje društva in 
- sestavlja poročilo o poslovanju. 

 
Nadzorni odbor 
 

33. člen 
 
 
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let. 
 

34. člen 
 
Naloge nadzornega odbora so, da skrbi za zakonito delovanje organov, nadzira finančno poslovanje in 
bdi nad poslanstvom društva. 
 
Nadzorni odbor je odgovoren zboru članov in mu mora pisno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu. 
 

35. člen 
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Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva 
člana. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, lahko pa se sej upravnega 
odbora udeležijo, vendar brez pravice odločanja. 
 
Častno razsodišče 
 

36. člen 
 
Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let. Častno 
razsodišče se sestane po potrebi na pobudo enega izmed svojih članov ali drugega organa društva ali 
tudi na pobudo vsaj treh članov društva. 
 

37. člen 
 
Častno razsodišče vodi postopek proti članom in izreka kazni po pravilniku častnega razsodišča. 
 
Častno razsodišče sprejema veljavne sklepe le ob popolnem soglasju vseh treh članov. 
 
Pritožbo zoper odločitev častnega razsodišča obravnava zbor članov na prvi naslednji seji, kot 
drugostopenjski organ. 
 
 
MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE 
 

38. člen 
 
Prihodki društva so: 

- članarina 
- prihodki pridobljeni z dejavnostjo društva 
- prihodki iz proračuna in 
- darila in prispevki občanov in organizacij. 
 

39. člen 
 

Premoženje društva sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last društva in so kot take vpisane 
v inventurno knjigo. S premoženjem društva upravlja upravni odbor. 
 
Nepremičnine se lahko nakupijo in odtujijo samo s sklepom občnega zbora, premičnine pa s sklepom 
upravnega odbora. 
 

40. člen 
 
Finančno poslovanje se odvija preko žiro računa pri finančni organizaciji za plačilni promet. Blagajnik 
vodi finančno poslovanje društva po pravilniku o materialno - finančnem poslovanju v skladu z 
računovodskimi standardi za društva. Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. O 
finančnem poslovanju poroča blagajnik upravnemu odboru. 
 

41. člen 
 

Finančne in materialne listine podpisuje blagajnik in predsednik društva. Odredbodajalec je predsednik 
društva, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, ki ga določi upravni odbor. 
 

42. člen 
 
Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno materialnim poslovanju in jih izkazovati v skladu z 
računovodskim standardom za društva. 
 
Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme zbor članov, mora prikazovati resnično stanje o 
premoženju in poslovanju društva in mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda 
za društva. 
 
Finančno materialno poslovanje je javno in vanj lahko vsak član zahteva vpogled. 
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KONČNE DOLOČBE 
 

43. člen 
Društvo preneha delovati: 

- če tako sklene zbor članov z dvotretjinsko večino navzočih, 
- če število članov pade pod deset  in tako prenehajo pogoji za njegov obstoj, 
- če njegovo delovanje prepove pristojni organ. 

 
44. člen 

 
Če društvo preneha delovati po prvi alinei 43. člena teh pravil, pripadajo sredstva in premoženje po 
dejavnosti sorodnemu društvu v Šempetru pri Gorici. Če takega društva ni, in v drugih primerih, se po 
poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje na Zvezo kulturnih organizacij Nova gorica. 
Proračunska sredstva, ki po prenehanju društva ostanejo neizrabljena, se vrnejo proračunu. 
 

45. člen 
 
Pravila društva začnejo veljati, ko so sprejeta na zboru članov. 
 

46. člen 
 
Spremembe in dopolnitve pravil se sprejemajo po enakem postopku kot pravila. 
 
 
 
 
 

TAJNICA PREDSEDNICA 
  
  

Vlasta Klančič Mateja Poljšak Furlan 
 
 
 
 
 
 
V Šempetru pri Gorici, 30. 1. 2007 


