
Na podlagi Zakona 0 drustvih (Ur.list RS, st. 61/06) je ustanovni obcni zbor, dne: 23.12.2010 sprejel sklep 0
ustanovitvi Kulturno urnetniskega drustva Fofite in v ta narnen sprejel naslednji

Kulturno urnetniSko drustvo FOFITE je sarnostojno, prostovoljno in nepridobitno zdruzenje fizicnih oseb, ki s
prostovoljnirn delovanjern uresnicujejo svoje interese na podrocju kulture in stem prispevajo k bogatenju
kulturnega zivljenja v svojern ozjern in sirsern okolju.

Irne drustva je Kulturno urnetnisko drustvo FOFITE ( v nadaljnjern besedilu drustvo).
Sedez irna v Medvodah, Cesta ob Sari 13, 1215 Medvode.

Drustvo irna svoj peeat, ki je ovalne oblike, dirnenzije 35 x 23 rnrn, v sredini pa je znak drustva. Na peeatu je
izpisano irne drustva (priloga).

Drustvo z vpisorn v register drustev postane pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik, v njegovi
odsotnosti pa podpredsednik drustva.

Drustvo deluje javno, za kar je odgovoren predsednik drustva, ki je hkrati pooblascen, da daje inforrnacije v
zvezi z delorn drustva.

Javnost dela drustvo zagotavlja:
5 pravico vpogleda C1anovv zapisnike organov drustva,
preko drustvenih publikacij,
preko javnih rnedijev.

SirSo javnost drustvo obvesCa 0 svojern delu tako, da so seje organov drustva javne, da organizira okrogle
rnize, tiskovne konference, ter da na svoje seje lahko vabi predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij,
ter predstavnike rnedijev.

Osnovni narnen drustva je razvijanje kulturnih dejavnosti 5 spodbujanjern kulturne ustvarjalnosti, kulturne
vzgoje in izobrazevanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot.
Drustvo je organizirano v obliki razlicnih interesnih sekcij (gledaliska sekcija, fotografska sekcija, filrnska
sekcija ...).



Uresnicevanje namena in ciljev drustva se zagotavlja z izvajanjem nalog, ki so:
zagotavljanje pogojev za izvajanje kulturnih programov,
organiziranje kulturnih prireditev,
izvajanje kulturno izobrazevalnih in vzgojnih programov,
izdajanje publikacij,
povezovanje kulturnih ustvarjalcev,
sodelovanje z drustvi Siovencev v zamejstvu in po svetu,
sodelovanje 5 sorodnimi drustvi doma in v tujini,
podeljevanje priznanj za dosezke na podroqu kulture,
obvescanje javnosti a svojem delovanju,
povezovanje v zveze kulturnih drustev in organizacij,
organizacijo, produkcijo, koprodukcijo umetniskih dogodkov

Drustvo se lahko v manjsem obsegu svojega delovanja ukvarja tudi z opravljanjem pridobitnih nalog, ki
omogocajo, da se sredstva pridobljena z izvajanjem Ie teh potrosijo za opravljanje osnovnih nalog. Pridobitne
naloge so:

prodaja publikacij in drugih izdelkov,
vstopnine,
zaracunavanje storitev na podrOCju izobrazevanja,
izposoja opreme,
zaracunavanje razlicnih kulturnih programov in projektov,
organizacija iger na sreco.

Vsakdo, ki sprejema statut drustva, podpise pristopno izjavo in ptaea C1anarino, lahko postane clan drustva.
V drustvo se lahko vclanijo sarno fizicne osebe.
Ciani drustva so lahko tudi osebe mlajse ad 15 let.
Ce se v drustvo vclani mladoletnik do dopolnjenega 7.leta starosti, podpise pristopno izjavo njegov zakoniti
zastopnik, ad mladoletnikovega 7.leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred
lJiegovim vstopom v drustvo podati pisno soglasje.
Clan drustva lahko postane tudi tujec.
Clanstvo v drustvu je prostovoljno.

Clanstvo v KUD-u preneha:
5 prostovoljnim izstopom,
5 crtanjem,
z izkljucitvijo na podlagi odlocitve eastnega razsodisea,
ssmrtjo

Clan izstopi iz drustva prostovoljno kadar poda organom drustva pisno izjavo a izstopu. Clan se crta iz
drustva, ce kljub pozivu ne plaea C1anarine 1 teto. Clan se izkljuci iz drustva, ce grobo krsi pravice in dolznosti,
ce zavestno ravna proti interesom in ugledu druStva, ce je pred sodiscem obsojen za neeastno dejanje. 0
izkljucitvi clana odloea eastno razsodisce. Prizadeti ima moznost pritozbe na obcni zbor kat drugostopenjski
organ, ki dokoncno ad loci a izkljucitvi.

Pravice in dolznosti clanov drustva so:
da spostujejo statut drustva,
da uresnicujejo sklepe organov drustva,



da sooblikujejo in uresnicujejo program drustva,
da si prizadevajo za pridobitev financnih in materialnih sredstev za delo drustva ter sprejemajo letno
financno porocilo,
da volijo, so izvoljeni ter delujejo v organih drustva,
da predlagajo in sprejemajo nagrade in priznanja kateregakoli organa drustva,
da redno placujejo clanarino.

Drustvo ima tudi castne clane. Naziv castnega clana lahko pridobi clan drustva, ki ima posebne zasluge za
razvoj in uspesno dele drustva. Naziv eastnega clana lahko podeli drustvo tudi neelanu, ki ima velike zasluge
na podrocju dejavnosti drustva. Naziv eastnega C1anadrustva podeljuje zbor clanov na predlog upravnega
odbora. Ce oseba, ki se ji podeli naziv eastnega clana ni clan drustva, nima pravice odloeanja.

Drustvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizicne ali pravne osebe, ki
drustvu material no, moralno ali kako drugace pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo ali
razpravljajo na sejah zbora clanov, nimajo pa pravice odloeanja.

Organi drustva so:
zbor clanov kulturnega drustva (obcni zbor),
upravni odbor kulturnega drustva,
umetniski svet,
nadzorni odbor,
castno razsodisce.

Pristojnosti obcnega zbora so:
sprejema statut drustva in druge potrebne akte,
voli in razresuje organe drustva,
voli in razresuje predsednika in podpredsednika drustva,
sprejema program drustva ter financno porocilo in financni nacrt,
odloca 0 prenehanju delovanja drustva,
odloCa 0 nakupu in prodaji nepremicnin,
odloca 0 visini clanarine,
imenuje Castne C1anedruStva,
odloea 0 pritozbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in Castnega razsodisca,
dokoncno odloCa 0 izkljucitvi clana iz drustva,
odloca 0 drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in Ciani drustva v skladu z namenom in cilji drustva.

Posamezni pred log i za razpravo na zboru clanov morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj
8 dni pred sklicem oocnega zbora.



Zbor clanov drustva je lahko reden ali izreden. Redni zbor clanov sklicuje upravni odbor enkrat letno. Zbor
drustva vsake stiri leta voli svoje organe, predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika drustva.
Izredni zbor Clanov pa se sklice po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo
1/3 clanov drustva. Upravni odbor je dolzan sklicati izredni obcni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za
sklic. Ce upravni odbor izrednega zbora clanov ne sklice v predpisanem roku, ga sklice predlagatelj, ki mora
predloziti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni oocni zbor clanov sklepa Ie 0 zadevi za katero je bil
sklican.

o sklicu in predlozenim dnevnim redom zbora Clanov morajo biti ciani drustva seznanjeni najmanj 14 dni pred
sklicem.

Zbor clanov je sklepcen, ce je prisotnih veC kot polovica clanov. Ce zbor ni sklepcen, se zasedanje odlozi za 30
minut. Po poteku tega Casaje obcni zbor sklepeen, ce je prisotnih najmanj 5 C1anov.

Glasovanje in volitve organov so praviloma jayne, lahko pa se Ciani na samem zasedanju odloCijo za tajni
nacin glasovanja.

Upravni odbor je izvrsilni organ drustva, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnicna in administrativna dela
ter vodi dele drustva med dvema zboroma Clanov po programu in sklepih sprejetih na zboru C1anov.

Upravni odbor je za svoje dele odgovoren zboru C1anov.
Upravni odbor steje 5 clanov. Sestavljajo ga predsednik, umetniski vodja ter 3 izvoljeni Ciani.

Upravni odbor je sklepcen, ce je na sejah navzocih vec kot polovica clanov. Veljavne sklepe sprejema z vecino
~Iasov prisotnih.
Clane upravnega odbora izvoli zbor drustva za dobo stirih let.

Seje upravnega odbora so lahko tudi korespondencne, z uporabo informacijske tehnologije (elektronska
posta, videokonferenca, ... ). Za sklic takSne seje se smiselno uporabljajo dolocbe statuta, ki opredeljujejo sklic
in izvedbo obicajne redne seje upravnega odbora.

Upravni odbor:
skrbi za uresnicevanje programa dela drustva,
sklicuje zbor clanov drustva ter pripravi potrebno gradivo,
vodi poste, ki zadevajo evidenco clanov,
skrbi za materialno-financno poslovanje drustva,
upravlja 5 premozenjem drustva,
imenuje tajnika in blagajnika drustva izmed clanov drustva,
pripravlja predloge aktov drustva,
pripravlja predlog financnega porocila,
ustanavlja in ukinja sekcije, komisije in druga delovna telesa drustva, doloca naloge in stevilo njihovih
clanov ter imenuje njihove predsednike,
ima pravico sklepati pogodbe 0 sklenitvi rednega delovnega razmerja,



odloea a vkljucevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
uresnicuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov drustva in naloge, ki mu jih se dodatno nalozi zbor clanov.
odloca a prametu s premicninami.

Predsednika drustva voli zbor drustva za obdobje stirih let. Predsednik drustva predstavlja in zastopa drustvo
pred drZavnimi in drugimi organi ter organizacijami v drZavi in v tujini.
Predsednik je odgovoren za delovanje drustva v skladu s statutom in pravnim redom RS. Za svoje deja je
odgovoren zooru clanov in upravnemu odboru.

Za opravljanje strakovno tehnicnega in administrativnega deJa ter za koordinacijo med organi drustva skrbi
tajnik drustva, ki ga imenuje upravni odbor za dobo stirih let. Za svoje deJa je odgovoren upravnemu odboru.

Upravlja financno in material no poslovanje drustva. Pripravlja predlog financnega paracHa. Za svoje delo je
odgovoren upravnemu odboru in zboru clanov.

Je strakovno tela drustva, ki ga vodi umetniski vodja, katerega izmed vodij sekcij drustva imenuje upravni
odbor za dobo stirih let. Ciani umetniskega sveta so vodje sekcij in predsednik Kud-a Fofite. Svet je sklepcen,
ce je prisotnih vec kat 1/2 clanov. Za svoje delovanje je odgovoren upravnemu odboru. Naloge umetniskega
sveta so vezane na razvijanje in ohranjanje vsebinsko programske naravnanosti prajektov in celotnega
delovanja drustva.

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov drustva ter opravlja nadzor nad financno
materialnim poslovanjem drustva. Nadzorni odbor enkrat letno poroCa zboru clanov, kateremu je tudi
odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh C1anov, ki jih izvoli zbor clanov. Ciani izmed sebe izvolijo predsednika.
Ciani nadzornega odbora ne morejo biti obenem ciani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah
upravnega ad bora, ne morejo pa odloeati. Nadzorni odbor je sklepcen, ce so na seji prisotni vsi trije ciani.
Veljavne sklepe sprejema z veeino prisotnih.



Clane castnega razsodiSea voli zbor clanov za dobo stirih let. Sestavljajo ga trije ciani. Ciani izmed sebe
izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev clanov ali organov drustva.
CIani castnega razsodisea ne morejo biti hkrati ciani upravnega odbora. Castno razsodisce je sklepeno, ce so
na seji prisotni vsi trije ciani.

Disciplinske krSitvet ki jih obravnava eastno razsodisce so naslednje:
krsitve dolocb statuta,
nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrsevanje, sprejetih zadolzitev in funkcij v drustva,
neizvrsevanje sklepov organov drustva,
dejanja, ki kakorkoli skodujejo ugledu drustva.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreee eastno razsodisce:
opomin,
interni javni opomin,
izkljucitev.

Zoper sklep, ki ga izda eastno razsodisce ima prizadeti pravico pritozbe na obCni zbor, kot drugostopenjski
organ.

Premozenje drustva predstavljajo vse premicnine in nepremicnine, ki so last drustva in so vpisane v
inventarno knjigo drustva oz. zemljisko knjigo. S premozenjem upravlja upravni odbor drustva.
o nakupu in odtujitvi nepremicnin odloca obCni zbor drustva.

Drustvo razpolaga 5 financnimi sredstvi v skladu 5 programom, ki ga sprejme zbor clanov druStva. Na rednem
zboru clanov, ciani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno financno porocilo.

Odredbodajalec za upravljanje 5 sredstvi drustva, financne in materialne Iistine podpisuje predsednik drustva,
v njegovi odsotnosti pa podpredsednik drustva.

Dohodki drustva so:
clanarina,
sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in izobrazevalnih oblik,
sredstva, pridobljena s kandidiranjem na javnih nateeajih in razpisih,
sredstva, pridobljena od drzavnih organov in lokalnih skupnosti,
darila, volila in prispevki posameznikov, organizacijt sponzorjev in donatorjevt
delez sredstev iz Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
dohodki iz pridobitne dejavnosti,
drugi prihodki.



Materialno in financno poslovanje mora biti v skladu z naceli, ki veljajo za drustvo ter veljavnimi predpisi iz
tega podrOCja. S posameznimi donatorji, sponzorji in financerji lahko upravni odbor in v njegovem imenu
predsednik drustva sklene posebno pogodbo 0 medsebojnih obveznostih. Ce drustvo pri opravljanju svoje
dejavnosti ustvari presezke prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti izkljucno za izvajanje lastne dejavnosti.
Vsaka delitev premozenja med njegove clane je nicna.

Financno in materialno poslovanje je javno. Financno in materialno poslovanje se vodi v skladu s pravilnikom
o financno materialnem poslovanju, v katerem drustvo tudi doloci nacin vodenja in izkazovanja podatkov 0
financno materialnem poslovanju drustva, ki mora biti v skladu z racunovodskimi standardi druStva.
Pravilnik 0 financno materialnem poslovanju mora sprejeti upravni odbor v roku sestih (6) mesecev od vpisa
drustva v register drustev.

Vsak clan drustva ima na podlagi pisne utemeljitve pravico vpogleda v financno materialno dokumentacijo in
poslovanje drustva.
Za pomoc pri urejanju financno materialnih zadev lahko zaposli druStvo financnega strokovnjaka v skladu z
veljavno zakonodajo s podroqa delovnega prava.

Drustvo preneha s svojim delom po volji clanov in sicer s sprejemom sklepa 0 prenehanju, ki ga sprejme
obcni zbor. Sklep je sprejet, ko zanj glasuje vecina prisotnih clanov. Ce drustvo preneha z delovanjem,
prenese svoje premozenje na sorodno drustvo v oocini ali pa na obcinsko kulturno zvezo. Proracunska
sredstva se vrnejo v proracun. Vsaka delitev sredstev in premozenja med clane je nicna.

Ta statut zacne veljati z dnem, ko ga sprejme ustanovni zbor drustva. Uporabljati se zacne z dnem, ko
pristojni organ za notranje zadeve pisno sporoci, da je statut v skladu z Zakonom 0 drustvih in je tako vpisan
v register drustev.
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