Na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/11) in v skladu z 39. členom statuta
ZKD z dne 29.6.2005, je skupščina Zveze kulturnih društev “KAROL PAHOR” Piran na svoji seji dne
21.12.2015 v Piranu obravnavala in sprejela spremembe in dopolnitve statuta z dne 29.6.2005 ter v
ta namen sprejela naslednje prečiščeno besedilo

STATUT
ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV PIRAN
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Zveza kulturnih društev Piran (v nadaljnjem besedilu: ZKD Piran) je samostojno, prostovoljno in
nepridobitno združenje, ki povezuje ljubiteljska kulturna društva in druge subjekte s področja
kulturnih dejavnosti zaradi uresničevanja skupnih interesov.
ZKD Piran deluje v javnem interesu.

2. člen
Ime ZKD Piran je ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV PIRAN.
Ime v italijanskem jeziku je UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PIRANO.
Sedež ZKD Piran je v Piranu.
ZKD Piran deluje na območju Občine Piran.
3. člen
ZKD Piran ima svoj pečat, ki je premera 30 mm, v njem je ob robu krožno razporejeno besedilo
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV - UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, v sredini pa napis
PIRAN PIRANO.
4. člen
ZKD Piran je pravna oseba zasebnega prava.
Zastopata jo dva zastopnika posamično:
- predsednik zastopa ZKD Piran s polnimi pooblastili in odgovornostjo,
- tajnik zastopa ZKD Piran z omejeno odgovornostjo, s polnimi pooblastili in odgovornostjo pa
po pooblastilu upravnega odbora le za čas daljše odsotnosti predsednika.
5. člen
ZKD Piran sprejema svoj program, ki odraža interese društev ustanoviteljev zveze in ostalih članov.
Pri uresničevanju svojih nalog sodeluje s sorodnimi društvenimi in drugimi organizacijami ter
posamezniki doma in v tujini.
6. člen
ZKD Piran deluje javno. Za javnost dela je odgovoren predsednik, ki je hkrati pooblaščen, da daje
informacije v zvezi z delom ZKD Piran. Po pooblastilu predsednika lahko dajejo informacije o delu
tudi tajnik oziroma člani upravnega odbora.
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ZKD Piran zagotavlja javnost dela:
- s pravico vpogleda v zapisnike organov ZKD Piran,
- preko internih glasil, spletne strani in socialnih omrežij ZKD Piran,
- preko javnih medijev.
ZKD Piran obvešča širšo javnost o svojem delu tako, da so seje organov javne, da organizira okrogle
mize, tiskovne konference ter, da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij
ter predstavnike javnih medijev.

II. NAMEN, NALOGE IN OSNOVNA DEJAVNOST
7. člen
Osnovni namen ZKD Piran je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti,
povezovanjem kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko na področju kulturnih
dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.
8. člen
ZKD Piran uresničuje osnovni namen z:
 zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in drugih subjektov s področja
kulturnih dejavnosti,
 usklajevanjem in povezovanjem delovanja ljubiteljskih kulturnih društev in drugih subjektov s
področja kulturnih dejavnosti,
 zastopanjem interesov kulturnih društev in drugih subjektov s področja kulturnih dejavnosti v
javnosti,
 povezovanjem s sorodnimi organizacijami, ustanovami, skladi in institucijami s področja kulturnih
dejavnosti,
 sodelovanjem z Zvezo kulturnih društev Slovenije in Javnim skladom Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti in njegovo območno izpostavo,
 nudenjem pomoči pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev za delo društev in drugih
subjektov s področja kulturnih dejavnosti,
 obveščanjem javnosti o svojem delovanju,
 opravljanjem strokovnih, administrativnih in finančnih del za ZKD Piran, po dogovoru pa tudi za
društva in druge kulturne subjekte s področja kulturnih dejavnosti,
 opravljanjem strokovnega, usklajevalnega in svetovalnega dela za potrebe članov,
 izvajanjem kulturno-izobraževalnih in vzgojnih programov,
 sofinanciranjem udeležb članov na kulturnih prireditvah, festivalih, srečanjih, razstavah, seminarjih
in drugih izobraževanjih,
 oblikovanjem, organiziranjem in izvajanjem kulturnih prireditev,
 organiziranjem izobraževalnih oblik (tečajev, seminarjev, kolonij, strokovnih srečanj...),
 nudenjem strokovne pomoči ter svetovanjem članom in informiranjem,
 posredništvom s področja kulturnih dejavnosti,
 spodbujanjem novih oblik in vsebin kulturnega delovanja in sodelovanja,
 upravljanjem in vzdrževanjem kulturnih objektov,
 sodelovanjem s kulturnimi in sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
 sodelovanjem s kulturnimi organizacijami in društvi Slovencev v zamejstvu in po svetu,
 pridobivanjem in razporejanjem finančnih sredstev lokalne skupnosti, Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, Ministrstva za kulturo in drugih za delo ZKD Piran in društev na
osnovi usklajenih in potrjenih programov,
 s sofinanciranjem dejavnosti včlanjenih društev in drugih subjektov s področja kulturnih dejavnosti,
 podeljevanjem priznanj za dosežke na področju ljubiteljske kulture,
 predlaganjem kandidatov za občinska in republiška priznanja,
 izdajanjem publikacij in nosilcev zvoka,
 izvajanjem založniške, distribucijske in promocijske dejavnosti,
 izvajanjem multimedijske muzejske dejavnosti, filmskih projekcij ter prireditvenega in
izobraževalnega programa v Mediadomu Pyrhani,
 izposojo opreme,
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 opravljanjem gospodarskih dejavnosti, ki so v interesu kulture,
 opravljanjem drugih nalog v skladu s statutom ZKD Piran ter sklepi njenih najvišjih organov.

III. ČLANSTVO V ZKD PIRAN
9. člen
Član ZKD Piran je lahko ljubiteljsko kulturno društvo in drug subjekt s področja kulturnih dejavnosti,
ki deluje in ima sedež na območju občine Piran in neprofitno izvaja kulturne programe na področju
vokalne in instrumentalne glasbe, gledališke, literarne, lutkovne, plesne, folklorne, mažoretne in
twirling, likovne, foto, video, multimedijske in filmske dejavnosti.
V ZKD Piran se lahko včlani kulturno društvo, ki je ustanovljeno in registrirano na podlagi zakona o
društvih, ki na upravni odbor naslovi vlogo za članstvo in priloži potrdilo o vpisu v register društev,
veljavni statut društva, izpis AJPES o razvrstitvi po dejavnostih, izjavo, da sprejema statut ZKD Piran
in je sklep o včlanitvi v ZKD Piran sprejel njegov za to pristojni organ.
O vlogi odloča upravni odbor ZKD Piran (v nadaljevanju UO ZKD) na svoji prvi seji po prejemu vloge
za vključitev in o svoji odločitvi s sklepom obvesti vlagatelja v roku 15 dni po seji UO ZKD Članstvo
se zavrne društvu, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena. Sklep o zavrnitvi mora
vsebovati bistvene razloge zavrnitve. V primeru nepopolne vloge mora vlagatelj, ki je pozvan k
dopolnitvi vloge to storiti v roku 15 dni po sprejemu poziva, v kolikor vlagatelj tudi po prejetem pozivu
in v danem roku ne poda popolne vloge, se mu izda sklep o zavrnitvi. Zoper sklep UO ZKD se lahko
vlagatelj pisno pritoži na skupščino ZKD Piran najpozneje v roku 30 dni od sprejema sklepa, ki o vlogi
dokončno odloči.
10. člen
ZKD Piran ima lahko častne člane.
Častni člani so posamezniki ali pravne osebe, ki imajo velike zasluge za razvoj in delovanje ZKD.
Častne člane imenuje skupščina ZKD Piran na predlog članov in organov ZKD Piran.
11. člen
Članstvo v ZKD Piran preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- ko društvo izgubi lastnost pravne osebe z dnem izbrisa iz registra društev,
- z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča in odločitve skupščine ZKD Piran, v primeru,
če član krši določbe statuta in temeljne usmeritve delovanja ZKD Piran.
Član prostovoljno izstopi iz ZKD Piran tako, da upravnemu odboru v 30 dneh po sprejemu odločitve
poda pisno izjavo o izstopu. Nekdanji član je odgovoren za vse svoje obveznosti do ZKD Piran, ki so
nastale do dneva izstopa.
12. člen
Pravice in dolžnosti članov ZKD Piran so, da:
- volijo svoje predstavnike v organe ZKD Piran,
- sooblikujejo in uresničujejo program ZKD Piran,
- sodelujejo v organih ZKD Piran,
- delujejo v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti ZKD Piran,
- v rokih in na način, ki jih določijo organi ZKD Piran, pisno posredujejo verodostojne podatke o
svojem delu, poslovanju in dosežkih.
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IV. ORGANIZIRANOST ZKD PIRAN
Društvo
13. člen
Temeljna oblika organiziranosti v ZKD Piran je kulturno društvo.
14. člen
ZKD Piran lahko v skladu s predpisi samostojno ali z drugimi ustanovami, društvi, zvezami in
pravnimi osebami ustanovi in registrira zavode ali podjetja, kot specifične organizacijske oblike
izvajanja posebnih programov s področja kulture, ki izhajajo iz delovanja ZKD Piran. Iz imena in
celotne podobe zavoda oziroma podjetja mora biti razvidno, da pripada ZKD Piran.

V. ORGANI ZKD PIRAN
15. člen
Organi ZKD Piran so:
- skupščina,
- upravni odbor
- častno razsodišče
- nadzorni odbor

SKUPŠČINA ZKD PIRAN
16. člen
Najvišji organ upravljanja ZKD Piran je skupščina.
Skupščino sestavljajo:
- po en predstavnik kulturnih društev in sekcij, ki šteje do 20 članov,
- po dva predstavnika kulturnih društev in sekcij, ki šteje več kot 20 članov,
- predsednik in tajnik ZKD Piran

17. člen
Pristojnosti skupščine ZKD Piran:
- sprejema statut ter njegove spremembe in dopolnitve in druge splošne akte,
- sprejema poročila organov ZKD Piran in programske smernice,
- voli in razrešuje organe ZKD Piran,
- voli in razrešuje predsednika ZKD Piran,
- sprejema izhodišča za pripravo letnega programa in finančnega načrta ZKD Piran,
- sprejema letno poročilo in zaključni račun ZKD Piran,
- sprejema sklep o ustanovitvi stalnih oblik delovanja ZKD Piran,
- odloča o spojitvi in o pripojitvi s sorodno zvezo,
- dokončno odloča o izključitvi iz članstva ZKD Piran,
- odloča o nakupu ali prodaji nepremičnin, ki so v lasti ZKD Piran,
- odloča o prenehanju delovanja ZKD Piran,
- odloča o dnevnem redu zasedanja skupščine,
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
- odloča o drugih zadevah skladno z veljavno zakonodajo in s tem statutom.
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18. člen
Redna seja skupščine ZKD Piran
Redne seje skupščine ZKD Piran se sklicujejo po potrebi, najmanj pa enkrat letno.
Skupščina ZKD Piran najmanj vsako četrto leto razrešuje in voli organe in predsednika zveze.
Izvolitev novih organov je obenem razrešnica starih organov.
Predsednik ZKD Piran predlaga sklic skupščine po lastni oceni glede na število, nujnost in
pomembnost vprašanj iz pristojnosti skupščine, ki jih je potrebno reševati na seji.
Sklep o sklicu redne seje skupščine sprejme upravni odbor ZKD Piran, ki predlaga tudi dnevni red in
pripravi gradivo v sodelovanju s strokovno službo.
Vabilo in gradivo morajo člani skupščine prejeti najmanj 8 (osem) dni pred sejo, Seje skupščine ZKD
se sklicujejo v pisni obliki ali z elektronskim sporočilom.
Sejo skupščine vodijo predsednik ZKD Piran in delovno predsedstvo, ki ga na predlog predsednika
izvolijo prisotni člani skupščine.
Skupščina ZKD Piran je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica njenih članov. Če ob predvidenem
začetku skupščina ni sklepčna, se odloži za 15 minut, na kar je skupščina sklepčna, če je prisotna
najmanj 1/3 članov.
Sklepi skupščine so veljavni, če so sprejeti z večino glasov navzočih članov.
O sprejemu, spremembah in dopolnitvah statuta ZKD Piran odloča skupščina z dvotretjinsko večino
navzočih članov.
Glasovanje na seji je javno, če skupščina s posebnim sklepom ne odloči drugače. Volitve so
praviloma tajne.

Izredna seja skupščine ZKD Piran
Upravni odbor lahko skliče izredno sejo skupščine na lastno pobudo, na pobudo organov ZKD Piran
ali 1/3 članov skupščine ZKD Piran.
Izredno zasedanje skupščine ZKD Piran mora biti sklicano najkasneje v enem mesecu po pisno
obrazloženi zahtevi, sicer jo lahko skliče predlagatelj. Uvodno obrazložitev na izredni skupščini ima
predlagatelj izrednega zasedanja.
Skupščina na izredni seji obravnava le problematiko zaradi katere je bila seja sklicana. Za veljavnost
odločanja skupščine veljajo pravila rednega sklica.
O sejah skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.
UPRAVNI ODBOR ZKD PIRAN
19. člen
Upravni odbor je izvršilni organ ZKD Piran, ki med sejami skupščine opravlja naloge za uresničitev
programa zveze.
Za svoje delo je odgovoren skupščini. Sklicuje in vodi ga predsednik.
Upravni odbor sestavljajo:
- štirje predstavniki društev članov ZKD Piran,
- predsednik ZKD Piran,
Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
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20. člen
Upravni odbor ZKD Piran lahko ustanovi tudi odbore, skupine, komisije preko katerih lahko ZKD
uresničuje skupne interese in usklajuje delovanje na posameznih specifičnih področjih.
V stalne oblike delovanja izvoli upravni odbor za dobo štirih let največ pet članov iz članstva
posameznega društva včlanjenega v ZKD. Stalne oblike delovanje, ki niso pravne osebe, delujejo v
skladu s statutom ZKD.
Upravni odbor ZKD Piran lahko ustanovi drug subjekt s področja kulturnih dejavnosti, ki ni registriran
kot samostojno društvo. Tak subjekt pridobi status sekcije ZKD Piran največ za obdobje dveh let. Po
preteku tega obdobja lahko upravni odbor ZKD takemu subjektu podaljša status sekcije, če subjekt
deluje v takem obsegu, da ni smiselna registracija samostojnega kulturnega društva. Upravni odbor
lahko tak subjekt ukine predčasno, v kolikor ugotovi, da njegovo delovanje ni v interesu ZKD Piran.
21. člen
Naloge upravnega odbora:
- opravlja naloge skupnega pomena za delovanje ZKD Piran,
- sprejema letni program dela in finančni načrt ZKD Piran,
- obravnava predlog letnega poročila, ki ga posreduje skupščini ZKD Piran v sprejem,
- določa kriterije in merila za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- oblikuje predloge aktov ZKD Piran,
- sprejema pravilnik o finančno materialnem poslovanju ZKD Piran,
- sprejema poslovnike in pravilnike, ki so potrebni za nemoteno delo ZKD Piran ,
- določa sistemizacijo strokovne službe ZKD Piran ter sklepa pogodbe o zaposlovanju delavcev,
- vodi postopek evidentiranja in kandidiranja v sklopu volilnih opravil,
- potrjuje cenike za storitve in blago v okviru pridobitne dejavnosti ZKD Piran,
- upravlja s premoženjem ZKD Piran,
- sklepa pogodbe za izvedbo programa in finančnega načrta ter drugih nalog,
- ustanavlja strokovne odbore in komisije ter druga telesa upravnega odbora, če so potrebna,
imenuje njihove člane in vodstvo ter jim določa mandat,
- imenuje in razrešuje tajnika ZKD Piran,
- sklepa o priznanjih in nagradah,
- sklepa o sklicu skupščine ZKD Piran, predlaga dnevni red, gradiva in kandidatne liste za volitve
organov,
- poroča o sprejetih poročilih in programih skupščini.
22. člen
Upravni odbor zaseda po potrebi, najmanj dvakrat letno. Sejo skliče predsednik upravnega odbora.
Upravni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica njegovih članov. Sklepe sprejema z večino
glasov navzočih članov.
Izjemoma se lahko skliče korespondenčna seja in se pisno oziroma po elektronskem sporočilu
pridobi soglasje članov za posamezen sklep.
Za korespondenčno sejo veljajo ista določila za veljavno sklepanje kot pri redni seji.
O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar.
23. člen
Upravni odbor razpiše za vse organe ZKD Piran evidentiranje kandidatov 60 dni pred iztekom svojega
mandata. Upravni odbor vodi postopek evidentiranja in kandidiranja in opravlja strokovno delo v zvezi
s pripravo kandidatnih list, lahko pa imenuje kandidacijsko komisijo, ki opravi naštete naloge.
Upravni odbor imenuje kandidatne liste in jih posreduje v sprejem skupščini ZKD Piran.
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Predsednik ZKD Piran
24. člen
Predsednik je zakoniti zastopnik ZKD Piran, ki zvezo zastopa samostojno in ima neomejeno
pooblastilo za zastopanje zveze pred državnimi in drugimi organizaciji v RS in tujini.
Je njen odredbodajalec, podpisuje pogodbe in splošne akte. Po svojem položaju je hkrati predsednik
upravnega odbora ZKD Piran.
Za predsednika je lahko izvoljen vsak državljan Republike Slovenije, ki je član enega izmed društev
včlanjenih v ZKD Piran, ki je polnoleten, opravilno sposoben in ni obsojen za nobeno kaznivo
dejanje.
Kandidata za predsednika lahko predlaga vsaka izmed članic ZKD Piran, sama ali več podpisnic
skupaj.
V kolikor je več kandidatov za predsednika, se opravijo tajne volitve. Za predsednika je izvoljen tisti
kandidat, ki prejme več kot polovico glasov prisotnih članov skupščine.
Mandat predsednika je štiri leta. Izvoljen je lahko večkrat zapored.
Predsednik opravlja naslednje naloge:
- predseduje skupščini in upravnemu odboru ZKD Piran,
- predstavlja ZKD Piran v javnosti,
- sklicuje in vodi upravni odbor,
- skrbi za izvajanje sprejetega programa ZKD Piran,
- je odredbodajalec,
- podpisuje pogodbe in splošne akte ZKD Piran,
- opravlja druge naloge na podlagi pooblastila skupščine in organov ter statuta ZKD Piran,
- v kolikor upravni odbor ZKD ne imenuje tajnika, koordinira delovanje organov ZKD in skrbi za
povezovanje z organizacijami in institucijami.
Predsednik odgovarja za svoje delo skupščini.
Skupščina lahko razreši predsednika ZKD Piran, če deluje v nasprotju s svojimi obveznostmi iz tega
statuta, krši določbe na način, da to povzroča materialno ali moralno škodo ZKD ali posameznemu
članu ZKD.
Postopek za razrešitev začne skupščina na predlog najmanj šestih članov skupščine, ki svoj predlog
pisno obrazložijo in navedejo razloge za razrešitev.
Predsednik je razrešen, če je za predlog o razrešitvi glasovalo dve tretjini navzočih članov skupščine.

Tajnik ZKD Piran
25. člen
Za opravljanje strokovnih nalog in koordiniranje med organi ZKD Piran in društvi, organizacijami,
ustanovami, skladi in institucijami lahko upravni odbor imenuje tajnika.
Tajnik lahko opravlja funkcijo neprofesionalno ali profesionalno. Tajnik opravlja vse strokovne,
organizacijske, poslovne, finančne in administrativne naloge ter neposredno skrbi za uresničevanje
sklepov, ki jih sprejmejo organi ZKD Piran. V kolikor ima ZKD Piran strokovno službo, je njen vodja
tajnik ZKD. Tajnik tako razporeja delavce na posamezna dela in naloge, določa delovni čas in
opravlja druge naloge glede delovnih razmerij teh delavcev. Je odredbodajalec in izvajalec
finančnega načrta Tajnik je pri svojem delu samostojen in za svoje delo odgovoren upravnemu
odboru ZKD.
Tajnik mora biti polnoletni državljan Republike Slovenije.
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NADZORNI ODBOR ZKD PIRAN
26. člen
Nadzorni odbor ZKD Piran je njen kontrolni organ. Nadzorni odbor nadzoruje izvajanje programa,
delo organov ZKD ter zakonitost materialnega in finančnega poslovanja, O svojih ugotovitvah poroča
skupščini. Nadzorni odbor izvoli skupščina ZKD Piran izmed svojih članov za dobo štirih let .
Nadzorni odbor šteje tri člane. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika. Nadzorni
odbor veljavno sklepa, če sta prisotna najmanj da člana. V tem primeru se odločitve sprejemajo
soglasno.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani drugih organov ZKD Piran.
ČASTNO RAZSODIŠČE ZKD PIRAN
27. člen
ZKD ima častno razsodišče, ki ga izvoli skupščina za dobo štirih let. Sestavljajo ga trije člani in dva
namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Častno razsodišče se sestaja po potrebi na
podlagi pisnih zahtev članov ali organov ZKD Piran.
Častno razsodišče obravnava kršitve, ki jih storijo člani ZKD Piran, predsednik, tajnik ali predstavniki
društev, ki delujejo v organih ZKD Piran.
Na predlog skupščine društva, člana ZKD Piran, lahko častno razsodišče obravnava tudi kršitve, ki
se zgodijo v okviru delovanja tega društva. V tem primeru lahko častno razsodišče ZKD Piran
ugotavlja odgovornost na osnovi statuta tega društva.
Častno razsodišče vodi disciplinski postopek ob smiselni uporabi zakona o splošnem upravnem
postopku oziroma v skladu s pravilnikom o disciplinskem postopku, v kolikor tak akt sprejme
skupščina ZKD Piran.
28. člen
Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje:
- kršitve določb statuta ZKD Piran,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v ZKD Piran,
- neizvrševanje sklepov organov ZKD Piran,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu ZKD Piran.
29. člen
Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče častno razsodišče so:
- opomin,
- javni opomin,
- suspenz,
- razrešitev s funkcije,
- izključitev.
V kolikor se član ne strinja z odločitvijo častnega razsodišča, se lahko pritoži na skupščino ZKD
Piran, ki o pritožbi dokončno odloči.
VI. FINANČNA IN MATERIALNA SREDSTVA ZKD PIRAN
30. člen
ZKD Piran pridobiva dohodke:
- s sredstvi, pridobljenimi od lokalnih skupnosti in državnih organov,
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-

s sredstvi, pridobljenimi s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih,
s sredstvi, pridobljenimi z organizacijo prireditev in izobraževalnih oblik,
z dohodki iz naslova materialnih pravic in pridobitne dejavnosti ZKD,
z darili, volili in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev,
s članarino, če jo sprejme skupščina ZKD,
s sredstvi iz drugih virov v skladu s predpisi,
z drugimi prihodki.

31. člen
ZKD Piran sme opravljati tudi pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jo za opravljanje te dejavnosti določa
veljavna zakonodaja. Pridobitna dejavnost se lahko opravlja le v obsegu, kot je potrebno za pridobitev
dodatnih finančnih sredstev, ki se v celoti namenijo za izvajanje osnovnega namena in naloge ZKD
Piran.
ZKD Piran lahko opravlja kot pridobitne naslednje dejavnosti:
G 47.789 – Prodaja lastnih publikacij (knjige, glasila, brošure, katalogi, nosilci slike in zvoka …),
promocijskega materiala ZKD in društev (majice, kape, plakati, spominki…) in lastnih
avtorskih del (fotografije, likovni izdelki…) v prostorih ZKD
(Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah)
G 47.890 - Prodaja lastnih publikacij (knjige, glasila, brošure, katalogi, nosilci slike in zvoka …),
promocijskega materiala ZKD in društev (majice, kape, plakati, spominki…) in lastnih
avtorskih del (fotografije, likovni izdelki…) na stojnicah
(Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom)
J 58.110 – Izdajanje knjig, brošur, prospektov in podobnih publikacij
(Izdaja knjig)
J 58.190 – Izdajanje katalogov, plakatov, fotografij in podobno…
(Drugo založništvo)
J 59.140 – Predvajanje filmov
(Kinematografska dejavnost)
J 59.200 – Snemanje in izdajanje nosilcev zvoka in slike…
(Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij)
M 69.200 – Računovodske storitve za ustanovne člane ZKD
(Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti)
N 77.290 – Izposoja glasbenih instrumentov, scenskih rekvizitov, kostumov, tehnične in druge
opreme
(Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup)
N 82.110 – Pisarniško poslovanje za ustanovne člane ZKD
(Nudenje celovitih pisarniških storitev)
N 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
(Organiziranje razstav, sejmov, srečanj)
P 85.520 – Organiziranje izobraževanj (seminarji, tečaji, delavnice, kolonije…)
(Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti)
R 90.010 – Priprava in izvedba kulturnih prireditev in proslav
(Umetniško uprizarjanje)
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R 90.020 – Pomožne dejavnosti za izvedbo predstav (dejavnost tehnikov, režiserjev…)
(Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje)
R 90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve, razstave…
(Obratovanje objektov za kulturne prireditve)
R 91.020 – Obratovanje multimedijskega muzeja Mediadom Pyrhani
(Dejavnost muzejev)

ZKD Piran lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam ali organizacijam na temelju
pogodbe, ali pa ustanovi za opravljanje pridobitne dejavnosti gospodarsko družbo.
32. člen
ZKD Piran posluje v skladu z računovodskimi standardi za društva ter veljavnimi predpisi. Finančno
poslovanje poteka preko poslovnega računa na eni izmed poslovnih bank v Sloveniji.
33. člen
ZKD Piran razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnim načrtom, ki ga za vsako
leto sprejme upravni odbor.
Finančno in materialno poslovanje ZKD Piran se vodi v skladu s pravilnikom, v katerem se določi
način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju. Pravilnik o finančnomaterialnem poslovanju sprejme upravni odbor ZKD Piran.
Letno poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme najvišji organ ZKD, mora prikazovati resnično
stanje o premoženju in poslovanju ZKD Piran.
Podatke o poslovanju lahko dobijo vsi člani ZKD Piran in pristojni organi. Poslovanje je javno.
ZKD Piran lahko vodi finančne posle tudi za društva in druge subjekte včlanjene v ZKD.
Društvo v sporazumu z ZKD Piran lahko preda svoje premoženje v upravljanje in uporabo ZKD
Piran in finančna sredstva v razpolago.
Ob morebitnem izstopu društva iz ZKD Piran se premoženje društva takoj izloči iz upravljanja ZKD
Piran.
34. člen
O uporabi materialnih in finančnih sredstev odločajo, na podlagi finančnega načrta in programa dela,
upravni odbor, predsednik in tajnik ZKD Piran. Upravni odbor letno določi višino sredstev s katero
lahko predsednik in tajnik samostojno razpolagata.
Člani organov ZKD imajo pravico do nadomestila stroškov. Predsedniku in tajniku, se lahko izplačajo
nagrade za delo. O izplačilu odloča upravni odbor.
35. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik ZKD Piran.
O pridobivanju, odtujevanju, obremenjevanju in menjavi premičnega premoženja ZKD Piran odloča
upravni odbor s sklepom. O nakupu, odtujevanju, obremenjevanju, menjavi nepremičnin odloča
skupščina ZKD Piran.
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36. člen
Če ZKD Piran s svojim poslovanjem ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje dejavnosti, za katero je ZKD ustanovljena.

VII. STROKOVNA SLUŽBA
37. člen
Za opravljanje strokovnih, organizacijskih, finančnih in administrativno-tehničnih nalog ima ZKD Piran
lahko svojo strokovno službo.
Strokovna služba:
- pripravlja strokovne podlage in gradiva za delo organov in odborov ZKD Piran,
- opravlja finančna in administrativna dela za potrebe ZKD Piran in ustanovna društva ZKD
Piran,
- opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge, potrebne za izvajanje kulturnih in
izobraževalnih programov ZKD Piran,
- skrbi za informiranje članov ZKD Piran,
- opravlja druge naloge za katere jo zadolžita upravni odbor ali skupščina.

VIII. PRIZNANJA IN NAGRADE
38. člen
ZKD Piran lahko podeljuje priznanja in nagrade za posebne zasluge na področju delovanja društev
in uspehe na področju kulturnih dejavnosti .
Vrsto priznanj, pogoje, način in postopek predpiše na predlog upravnega odbora skupščina s
posebnim pravilnikom.
IX. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB STATUTA
39. člen
Spremembe in dopolnitve statuta ZKD Piran se sprejemajo po enakem postopku kot sam statut.
Dolžnost tajnika je, da po končanem postopku obvesti pristojni registracijski organ o spremembah in
dopolnitvah statuta.

X. PRENEHANJE ZKD PIRAN
40. člen
ZKD Piran preneha:
- s prostovoljnim razhodom po sklepu skupščine o prenehanju dela ZKD, ki ga skupščina sprejme z
dvotretjinsko večino vseh članov,
- s spojitvijo z drugimi zvezami, s pripojitvijo drugi zvezi,
- če se zmanjša število članov pod dva,
- po samem zakonu.
V vseh primerih prenehanja mora predsednik ZKD Piran, v primeru njegove zadržanosti pa tajnik,
o prenehanju obvestiti pristojni organ.
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41. člen
Premoženje ZKD Piran se, po poravnavi vseh njenih obveznosti, razdeli med člane. Ostanek javnih
sredstev na računu ZKD se vrne proračunu, iz katerega izvirajo.
Popis premoženja opravi upravni odbor še pred prenehanjem ZKD Piran in predloži skupščini načrt
razdelitve, ki ga skupščina sprejme skupaj s sklepom o prenehanju ZKD Piran.
V primeru, da ne pride do odločitve skupščine zaradi nesoglasja skupščine, obstrukcije ali njenega
popolnega razpada, imenujejo strani podpisnice pogodbe o ustanovitvi oz. še aktivni zadnji člani
ZKD arbitražno komisijo, ki po načelih zakona o prenehanju, likvidaciji in stečaju podjetij razdeli
premoženje ZKD Piran.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Vsi akti ZKD Piran morajo biti usklajeni s statutom ZKD Piran v šestih mesecih od sprejema statuta.
43. člen
Statut ZKD Piran je sprejela skupščina na seji dne 21.12.2015 in začne veljati z dnem sprejema
oziroma z dnem, ko pristojni organ ugotovi, da je statut v skladu z veljavno zakonodajo.
S tem preneha veljati statut ZKD Karol Pahor Piran z dne 29.6.2005.

Štev: 3-2015/S

Piran, dne 21.12.2015

Predsednik
Zveze kulturnih društev Piran
Daniel Lovšin
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