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Na podlagi Zakona o dru5tvih (Uradni list RS, St.64/2011) ter statuta Planinske ateize Slovenije
(4: 4.2i12\ je Planinsko druStvo DomZale na 57 . ob0nem zboru, ki je bil 15. februaria 2013,
sprejel

PRAVIT-A PLANINSKEGA DRUSWA DOMZALE

ki je bilo ustanovtjeno 16. novembra 1948 in je vpisano v register dryStw pri Upravni enoti
Doh2ab pod zaporedno Stevilko 233 in v evidenco dru5tev, ki delujeio v jav19m Interesu na
podro6ju Sporta pri Ministrstvu za Solstvo in Sport, pod zaporedno Stevilko DJI-116/2007.

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. Glen

praninsko drustvo Domzate t, .rorf$iiil"ll,Tn?$i"o$iI?""rt.o zdruzenje posameznikov -
6lanic in Clanov (v nadaljevanju: dlani), ki se ukvarjajo z gorni5ko, alpinistiCno, Sportno plezalno
in gorsko kolesarsko dejavnostjo (v nadaljevanju: dejavnost).

Dru56yo se v ob6inski in slovenski prostor ume36a kot nosilec Sportne, turistidne, gospodarske,
raziskovalne, naravovarstvene, za$Citno re5evalne, humanitame in kulturne dejavnosli,
povezane z gorsko naravo in deluje kot prostovoljska organizacija v javnem interesu na podro0ju
Sporta.

2. 6len
(predmet pravil)

Ta pravila Planinskega druStva DomZale (v nadaljevanju: pravila) urejajo delovanje dru$Wa in
razmerla do njeggvih 6lanov.

3. Clen
(nevtralnost besedila)

V pravilih uporabljeni izrazi,zapisani v moSki spolni slovniCni obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za Zenske alimoSke.

4. Clen
(poslanstvo druStva)

poslanstvo druStva je stmjeno v sporo6ilu: >Planinsko druStvo Dom2ale ie dru5tvo po m.gri.go{a.
ZdruZujemo 6lanice in 6line, ki i5Gejo lepoto gora, se zavedajo odgovomosti do njih in jim
namenjajo arestobo.<<

5. 6len
(pravna osebnost)

Drustvo je samostoina in nepddobitna pravna oseba zasebnega prava.

6. 6len
(pravnipromet)

DruStvo nastopa V pravnem prometu z drugimiv svojem imenu in za svoi rafun.

7. 6len



(ime dru5tva)
lme druStva je planinsko dru5tvo DomZale. Skraj5ano ime je PD Dom2ale, kratica pa PDD.

SedeZ dru5tva ie v Dom2alah, Kopali5ka cesta 4. Naslov dru5tva je p' p'.66,€l-1?30 DomZale'
Sp[i"i n"Sou |r6tvaie http:ltururrv.pdd.si, elektronski naslov dru5tva pa info@pdd-si.

Zig druSVa je okrogle oblike, premgra 32 mm, z napisom Planinsko dru5tvo Dom2ale in

stEvitcno oznako 1t,? in 3), v iredini pa ima grb Planinske zveze Sloveniie (v nadaljevaniu:
i2s). r.rj"govo uporabo z navodilom ioto0i u[ravni odbor Planinskega druStva Dom2ale (v

nadaljevanju: uPravni odbor).

DruStvo lahko v nepravnem prometu uporablja tudi priloZnostni Zig, s katerim zaznamuje
posamezne jubileje in prireditve'

CILJI DRUSTVA

8. 6len
(celovitost in kakovost delovanja)

Cilj dru5tva je organizacija celovite, kakovostne in varnej5e gorniSke_, a.lpinistiCne, Sportno
pr&Jn" in gbrsko'koi"Jatlr" dejavn.osti. Gore nam vse to omogo6ajo, Sirok fzpol lglavnosti
oa oovecuie moznoJtiil vdanitev 6lanov. Clanstvo v druStvu vsakomur nalaga dolznost, da

;;;';-;i,tril; 6;rtrim kodeksom slovenskih planincev (v nadaljevanju: kodeks), ki je

vrednota slovenskega PlaninsWa

DruStvo s svoiim programom skrbi za preventivne dejavnosti in po svoiih naibolj3ih modeh

;;il;" f ujino"ii v-gorah. Kot najpomembneiie dejavnike tveganja._v gorah prepoznava

neustrezno pripravo ni odhod v goiC (izbira ci-lja., opieme in sotovari$ev), neizkusenost in

ntpoin.""";L ina6ilnosti gonkegalveta, ne obvlidovanj! Prvin gibania in ne uporabo za3Citne

;$ft ;pr6me, botezni i-n ooteienska stanja, ki jih obiskovalci prirys9m.o v gore ter sneZne
pf.-u". Vso diu5Weno dejavnost preZemilo spoznavanje, do2ivljanie in varovanje gorske

narave.

Drustvo med motivi clanov za ianaianje deiavnosti prepoznava :elj.o po gibanju v naravi. v
prostem 6asu v vsenl*nirr 6asih, z6tjo'po rizliCnih oblikah.gibanja (hoja, plezanje, smueanje,

iiotesarjenje in sestavf-ne oblike'giuanla), :\F za izbolj3anje in ohranjanie zdravia, odkrivanje

neznanegi in novejafir doZivlianie gora, Zetio po samopotrjevaniu, begu v.samoto in Zeljo po

noii u sx-upini. Drufio s progiamst6 sirino ieii karovostno zadovoljiti razlicne motive svojih
Clanov.

9. 6len
(prostovoljno delo in civilna druiba)

Kot posebna vrednota in eden oi temetlev !.rufwenega delovanja je prostovoljno delo na vseh

ravneh in v vseh ooiir"n o"rovanja, kije v skladu z zalonom, ri urdja to podro6je. Clani drustva

zi svole oeto, znanj- in-poraririeni 6as ne morejo zahtevati pla6ila, imajo. pa pravico do

n.oor6rtit" materialnin stroskov,-povezanih z izvedbo programa. lzjema.so lahko honorarji za

avtorsko delo oziro;; oOfup avtorit<itr pravic za naro6ena dela, Ce tako sklene upravni odbor'

Na6elo prostovoljnosti velja tudi za sodelovanje z drugimi organizacijami iz 19. 6lena teh pravil'

c" i" i"isno sodetovanp fredvideno v druStvenem programu. Drustvo s prostovoljnim delom

strdmi k nepridobitnemu delovanju.



Chnstvo ie vir druStvene mo6i, zato si prizadeva za ohranjanje obstojeCih in pridobivanje novih

t;;:tt"nJwo u O*SWu in z njim iesno povezana solidarnost, pomen!,t3 odgovomost za

attiuno sooblikovanje in iaralanle programa ter skrb za odgovomo vedenje 6lana do soClana in

gilrJ narau". oru{wo si ziasil friziaeva za aktivno sodelovanje in udelezbo Clanov v delu

odsekov.

Drustvo je del civilne druZbe, zato si s svojim_delovanjem prizadeva preseci druStvene okvire in

i"ti ittlir"ujti r H"ginji c"rotn" skupnosti. DruStvo iato prireja tudi brezpla6ne akcije, ki so

dostopne vseNn ne glede na Clanstvo v njem.

(oblike dejavnosti)
Dru5tvo deluje na podro6ju gornistva, pristwoljryga. vodni5tva, alpinizma, Sportnega.p-lezania,
1,1neg; im,iCania, gooiigi kolesarj'enja i1 

-OrySi.n gorskih Spofgv, gradnje, vzdrZevanja'

oprelilianja in 
'uprivliaffi planinskih poti, planinsfin. foC (vklju6no z gostinstvom in

nirianirydmD, pteiaiig[ ln pieralnih steh, vaistva gorske narave, odprav v tuja gopry3'

zalo2niitva, intormiranla in infusfe dejavnosti. Dru{tvo deluje tako, da se vsa ta podro6ja

dopolnjujejo in sooblikujejo v enovit Program.

DruStvo irvajaraz16ne oblike dejavnosti, kot so sprehodi,.izleti, Pofodj' ture' tabori, alpinisticni,

Sportno plezilni in gorsfo fotesa'rskiuzponiter spusti, tumj smuki, nla.nirykg orientacija, odprave

u tuia gbowa, Oel6vne'aiciiJ na planinskih poteh in pri. planinski ko6i' te6aji, usposabljanja,

s,"lijnfi in zbori tv-nioarieianlu: 
'arcip;. Drirsvo org'anizira tudi razliCne kulturne prireditve,

ir.rt.u", predavarila, gorniske ve6ere, ire6anja, strokovne ekskuzije in druge dogodke'

Dru5tvo posameznikom omogoca svobodno in interesno delovanje. DruStvo skrbi za

organizira;o obliko J"rou.nj", i razlicne starostne skupine (pred3olski in osnolnoSolski otroci,

mladostniki, mladi, ;e..liin'starejsi) in rapodbuja druzinsko gomistvo, planinske skupine in

odseke.

11. elen
(Sportne zvrsti)

Drustvo zagotavlja zastopanost razticnih izbrov Sporti med drugimi Sporta .otrok in mladih,

Sportn" rer}eacili, r"i""b.t""ga in vrhunskega Spbrta,.sporta ljudi s posebnimi potrebami in

btajagomiSke sportne panoge - gornastvo, dipinilem, tekmovaino Sportno in ledno plezanje,

tekrioialno turno smu6airle ln tekmovalno planinsko orientacijo'

DruStvo namenja posebno pozornost gorni5kemu usposabljanju.otrok, mladostnikov in mladih'

fuffaOo"tniii nai'bi oO ionc,i uvajalnegl gorniSkega isposablianj? tsggli raven samostojnega

;;r*ja"d giSania v gorah in odgovomieqa iryqjanla dejavhosti' Zadnje se nana5a tako na

uravnotezenost izbire cTlja glede nalnanje,'izkusnje, 6premo in telesno pripravlienost kot tudi na

spoznavanje in varstvo gorske narave'

NALOGE DRUSWA

10.6len

12. Clen
(objekti, naprave in oznake)



Drustvo skrbi za planinske poti, DomZalski dom na Mali Planini (1534^m, Kamnisko€avinjske

Alpe) in plezalisce n" cooi"i. 2grajeni, nadelani, urejeni,.oznaceni in radrzevani obiekti, naprave

it b7n"f", rc sestavljajo dru$tve-nopremoZenje, so nb voljo Clanom in ne|lanom'

DruStveno premozenje je tudi nakopiceno gomisko Taljgr vescine in izkuSnje, vodniska. in

strokovna literatura, i"nirl"uiOi, materianJ privice in ugled,-ki so ga s svojim delom 6lanidruStva

ustvarili v Preteklosti.

13.6len
(6lanskiservis)

Dru.tvo clanom daje brezplacne inform."iii o izvajaniu gomi5ke dejavnosti, svetuje o izbiri in

nacrtovanju 
"x"u, 

p-o-JrJfi" n"potr" gdi vamei'seda biuanja in izbora ustrezne osebne in

tehni.ne opreme. br;;;fi- oniogoei biJzpracn6 ipgl.oJo strokovne riterdure, vodnikov,

i"rrj"u,rOonslovenskih gorskih skupin in izbrane osebne tehni[ne opreme'

14.6len
(usposablianje strokovnih delavcev)

DruStvo omogoca usposabljanje strofovriin'Olfat*u v Sportu na-podrocju svoie deiavnosti (v

nrOii*.niu'-rtrof*iin O"fiudeu) in ozave5Ca 6lane glede varstva gorske narave'

15. ebn
(delovanje v javnem interesu)

Drustvo svojo dejavnost ianaja tako, da oo't"gi merira za dosego statusa drustva, ki deluje v

javnem interesu na podro6ju Sporta'

16.6len
(programska vodila)

DruStvo cilje in natoge uresni6uje.n" poit"gi programskih vodil, ki so priloga teh pravil' Si$em

vrednot izhalaiz foOlisa in Tirolske d'eklaracii'e olobri praksiv gorskih Sportih'

spremembe in dopolnitve programskih vodil se sprejema po enakem postopku' kot so bila

spreieta Programska vodila.

t p,""i o ll"tc,lSnn acel o)
Meje delovanja dru3tva v gorah so dotoline z naravnimi danostmi in zakonitostmi' Kadar vemo

zale omeiitve se dosledno r.un.ro-po-niin. Ce sto v dvomu, se v prid gorski naravi

piottouorin6 odpovejmo nepremi5ljenemu ravnanj u'

IV. SIMBOLI DRUSWA

18. ebn
(znak, zastava in PraPor)

simbori drustva so znak, zastava pzs il ;rapor. prapor je itavnostni simbol druwa. Njegovo

uporabo z navodilom doloCi upravni odbor'

Znak drustva ie figura DomZalskega doma na Mali planini kot 99vidimo, ts P mu priblizamo iz

smeri Velike ptanihe. pomembni ratpoin"uni prvini sta smrek[ ki dopolnjujeta dvoriScni prostor

in ponazariaa avtoi'ion"'Ji, litU;.ie! tito za gorsko Lql3yo' V ozadju jestilizirana Ojstrica' ki z

Male gri6e prevtaduje na obzorju. Oi#; J"iudi najbli2ji dvatisocak, ki ga lahko prek Konia



osvojimo po planinskih poteh, za katere skrbi Planinsko dru5tvo Dom2ale. Vsebinski avtor znaka
je Borut Per5olja, oblikovala ga je arhitekta UrSa Komac, uporabljamo pa ga od leta 1995.

Zastava druStva je enaka zastavi PZS. Je svetlo modre barve in na njej je grb PZS.

Prapor je temno modre barve, obrobljen je z zlatim trakom. Na Celni strani prapora je grb PZS in
zlat napis: PLANINSKO DRUSTVO DoMZALE 1948 1978. Na hrbtni strani prapora je
upodobljen Domlalski dom na Mali planiniz Ojstrico in zavarovanim gorskim wetjem (kamniSka
murka, lepi jegli6, planika, clusijev sviSC, julijski mak in sle6). Prapor je bil razvit leta 1978 ob
30.letnici dru5tva. Ne glede na zastarelost grba PZS in ob razumevanju vseh druZbenih
okoli5din nekdanjega komunistidnega politiEnega sistema prapor uporabljamo v prvotni obliki.

V. SODELOVANJE DRUSTVAZDRUGIMIORGANIZACIJAMI

19. elen
(sodelovanje z drugimi organizacijami)

DruStvo pri izvajanju programa sodeluje z vrtci, Solami in podjetii, s sosednjimi, sorodnimi (zlasti
s taborniki in skavti) in pobratenimi druStvi, s KamniSko bistri5kim meddru5tvenim odborom
planinskih druStev (v nadaljevanju: MDO) in PZS ter organi obCine in Zavodom za Sport in
rekreacijo. V delo teh organizacij se lahko na razlidnih ravneh kot gomi5ki strokovnjaki
vkljueujejo tudi posamezni 6lani druStva,

Dru5tvo usklajuje svoj interes z drugimi organizacijamiter se dogovarja in sporazumeva z njimi o
skupnem delovanju.

20.6len
(vklju6enost dru5tva)

EruStvo je zaradi doseganja ciljev in nalog vklju6eno v Planinsko zvezo Sloven'lje.

PZS je ateza planinskih druStev in ima svoj statut in pravilnike, ki urejajo posamezna podro0ja
delovanja. PZS usmerja in usklajuje dejavnost dru5tev na obmoeju Republike Slovenije in ie
vClanjena v mednarodne gomi5ke organizacije. DruStvo s PZS sodeluje zlasti na podro6ju
Clanarine, usposabljanja strokovnih delavcev, soodloCa pri delu skup36ine PZS in pri delu
posameznih komisij. Usmerifue za sodelovanje s PZS sprejema upravni odbor.

Vmesna stopnja povezovanja s PZS je MDO, ki zdru2uje veC sosednjih planinskih druStev. V
MDO druStvo usklajuje stali56a glede sej najvi5jih organov PZS in ianaja skupaj dogovorjene
prireditve. MDO praviloma sestavljajo po en predstavnik planinskega druStva, kije 6lan MDO, in
izmed njih izvoljen predsednik, kije po poloZaju 6lan upravnega odbora PZS. Nekatere komisije
upravnega odbora PZS so zaradi bolj5ega stika z odsekiv MDO wpostavile odbore posameznih
dejavnosti, Usmeritve za delo v MDO sprejemata upravni odbor in predsednik.



21. Clen
(sodelovanje s tujimi organizacijami)

Sodetovanje s tujimi organizacijimi poteka na podlagi veCletneg_a dogovora o_ sodelovanju, ki ga
Jpreime upravnibOUorin vsakoletnega konkretnega pLggr?ma.. Dogovgr dolo6a, da bostra druStvi
sboitovati' na6elo neodvisnosti pri dolo6anju_ lastnih ciljev in dejavnosti ter se vzJrrtali vsakrinih
ravnanj, ki tak5no neodvisnosi ogroZajo. Sodelovanje, ki temelji na rzajemnosti in skupnih
na6elih oziroma izhodisCih, moraia spo5tovati obe strani. Dru5tvi se zavezujeta, da bos{a
aktivnosti izvajalisamo znotraj stvamih materialnih in drugih okvirov.

vt. dt-rultDRUSWA

22.6len
(Glanstvo v druStuu)

Clanstvo v dru5tvu je osebno. Clan dru5fua je lahko vsakdo, ki sprejem,a ta pravila, dru3tveni
program in ki se zaie1e uresni[evati kodeks. Za vClanitev je treba izpolniti in podpisati pristopno
izjavo, kijo doloCi uPravni odbor.

Za mlajse od 7. leta starosti ali osebo, ki nima poslovne sposobnosti, podpi5e pristopno iziavo
nitn iifoniti zastopnik, od 7. leta do dopolnjenega mladostnikovega 15. leta starosti pa mora
zikonitizastopnik pred njegovim vstopom v druStvo podati pisno soglasje.

Clanstvo v dru5pu ne zapostavlja nikogar - ne po starosti, ne po spolu, jeziku, veri, nacionalni
jf jociatni pripadnosti. bru5tv6 s svolim delovanjem zagotavlja najMsjo raven spo5tovania
Clovekovih pravic.

23.6len
(kategorije Clanov)

Kategorije 6lanspa drustva, ki se clenijo glede na starost in obseg pravic ter dol2nosti, doloiajo
pravniakti PZS.

Clani dru5tva so lahko tuditujidrZavljani.

podatki o 6lanih se zbirajo v centralnievidenci Clanstva, ki se vodiv informacijskem sistemu
Naveza pZS. Vsak Clan izpolni enotno pristopno izjavo PZS, kije podlaga za vpis v evidenco.

Chni pla6ujejo Clanarino, kijo za vsako leto doloCi upravni odbor. Clanarina je praviloma enaka
vBinielanarine, kiio priporo6i upravni odbor PZS.

Clanarina je sestavljena iz dveh delov: iz dru5tvenega dela in iz dela PZS. Dru3tvo odvede ta del
dlanarine FZS v stctaOu s pravilnikom o Clanstvu posameznikov, ki ga sprejme upravni odbor
PZS.

24. Clen
(pravice 6lanov)

Pravice Clanov so:
- da delujejo in odlo0ajo o delu dru5tva,
- da volij6 in so lahko izvoljeniv organe drustva, MDO in PZS,

- da daiejo Predloge za delo,
- da soobvbS6enio delu organov dru5tva in poslovaniu dru5tva,

- da uZivajo ugodnosti, kijih zagotavlja dru3tvo in PZS'



Pred5olski otnoci in osnovno5olci ne morejo biti izvoljeniv organe dru5tva, njihovo volilno pravico
pa iarrSuje njihov zakoniti zastopnik.

Castni Clani imajo pravico do brezpladne Clanarine, do brezplaCne narodnine na Planinski
vestnik in brezpladnega prenoCevanja v Dom2alskem domu na Mali planini. Sredstva za
izvajanje teh pravic zagotovi upravni odbor.

25. Clen

Dorznosti cranov drustva so: 
(dol2nosti 6lanov)

- da se pri svojem delu ravnajo v skladu s kodeksom in izvajajo dru5tuena pravila,
- da izvrSujejo naloge, ki so jim zaupane,
- da izw3ujejo sklepe organov dru5tva,
- da odgovorno skrbijo za lastno varnost v gorah,
- da pridobivajo in obnavljajo gorni5ko znanje, ve36ine in izku5nje,
- da redno pla6ujejo druStveno Clanarino in
- se redno udeleZujejo ob6nega zbora in drugih oblik druSWenega delovanja

26. Clen
(prenehanje Clanstva)

Clanstvo v druStvu preneha:
- s smrtjo Clana,
- s pisnim izstopom 6lana,
- s drtanjem iz seznama dlanic in 6lanov,

z izkljueiWijo.

lz seznama Clanic in Clanov se po predhodnem osebnem pisnem opozorilu 6rta 6lan, ki niti
enkrat v zadnjih treh letih ni pla6al dlanarine.

Chn dru5tva je lahko izklju6en s sklepom upravnega odbora, 6e je grobo kr5il ta pravila, Castni
kodeks slovenskih planincev ali powroCil dru3tvu oz. drugi organizaciji, v katero je druStvo
vkljubno, veliko materialno ali nematerialno Skodo.

O pritoZbi, vloleni v mesecu dni po prejemu pisnega sklepa s strani upravnega odbora, zoper
sklep upravnega odbora o izklju6itvi 6lana odlo6a ob6nizbor.

27. Elen
(pravilnik o varovanju osebnih podatkov)

Upravni odbor sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se dolo0iio
organizacijski in tehni0ni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah
osebnih podatkov, s katerimi upravlja dru5tvo.

ORGANIZIRANOST DRUSWA

28.6len
(odseki)

DruStvo ima naslednje odseke:
- alpinistiCniodsek,
- gospodarski odsek,



markacuski odsek,
mladinskiodsek,
Sportno plezalni odsek in
vodni5ki odsek.

Odseki so osnovna oblika interesne in strokovne organiziranosti druStva. Odseki delujejo
samostojno v okviru sprejetega letnega programa in finandnega na6rta po usmeritvah upravnega
odbora. Odseki lahko ustanovijo planinsko skupino (v nadaljevanju: skupina).

Dru3tvo ima lahko 5e druge odseke in delovne skupine. Nove odseke na podlagi ustanovnega
zbora doloCi z ugotovitvenim sklepom upravni odbor. Delovno skupino za obravnavo oZjega
yPraSanja ali posameznega. strokovnega podro6ja delovanja druStua imenuje upravni odbor.
Delovno skupino vodi 6lan upravnega odbora.

Dru5tvo ima koordinatorja programa varstva gorske narave, gospodarja DomZalskega doma na
Mali planini in gospodarja PlezalisCa na Rodici, kijih na podlagi intemega razpisa na predlog
predsednika dru5tva (v nadaljevanju: predsednik) imenuje upravni odbor.

29.6len
(planinska skupina)

Za vkljuCevanje 6im ve6jega Stevila dlanov v aktivno delo, odsek organizira in ustanovi planinsko
skupino za obmo6je posameznega vrtca, Sole, podjetja, krajevne skupnosti ali naselja. Skupino
odsek ustanovis soglasjem upravnega odbora.

Skupine niso samostojne pravne osebe in izvajajo program dru5tva ali posameznega odseka na
svojem obmo6ju. Njihov program je del letnega programa odseka in druStva.

Skupino vodivodja, kiga imenuje na0elnik odseka.

30.6len
(enota za re5evanje iz vi3in in ru5evin)

Na podlagi posebne pogodbe med druStvom in Ob6ino Dom2ale deluje v druStvu enota za
re5evanje iz vi5in in ruSevin (v nadaljevanju: enota), ki Steje deset Clanov. Vodjo in Clane enote
imenuje na podlagi strokovnih meril in usposobljenosti upravni odbor. Clanstvo v enoti je
prostovoljno, kar 6lani izrazijo s pisno izjavo.

Enota ianala naloge za5Cite in re5evanja v olaviru sistema zaSdite in re5evanja Obdine Domlale.
EnoJa v primeru uporabe za opravljanje nalog za56ite in re5evanja deluje pod poveljstvom
Obiinskega Staba za civilno za56ito. Za mobilizacijo in aktiviranje enote, za hrambo ter
wdrZevanje osebne in skupne re5evalne opreme je odgovoren vodja enote oziroma v njegovi
odsotnosti namestnik vodje.

VIII. UPRAVLJANJE DRUSTVA

31. 6len
(organi upravljanja in odloeanja)

Organi upravljanja in odloeanja druSWa so:
- obCni zbor,
- predsednik,
- upravni odbor,



' nadzomiodbor in
- na6elnik odseka.

Mandatna doba organov druStva je praviloma Stiri leta.

Organi drustva (razen obCnega zboral, si prizadevajo za odlo6anje s soglasjem. V primeru, da to
ni mogode, se odlo6a z glasovanjem z ve6ino prisotnih elanov,

O sejah organov druSWa se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji. Sklepi organa
druStva veljajo takoj.

Organi dru5tva lahko poslujejo v e'obliki in sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki teriajo zgolj
formalno potrditev.

Organi druStua odgovarjajo na prejete zadeve praviloma v tridesetih dneh od preiema zadeve.

Ob6ni zbor

32. Clen
(najvi5jiorgan)

ObCni zbor je najviSii organ dru5tva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga 6lani in dastni
6lani dru3tvi, ki io plaCali Olanarino v teko6em letu ali v letu pred sklicem ob6nega zbora.

33.6len
(sklic obdnega zbora)

Ob6ni zbor je lahko reden ali izreden. Redni obeni zbor skli0e upravni odbor z osebnimi vabili
Clanom vsako leto praviloma tre$i petek v februarju.

lzredni ob6ni skli|e upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na
zahtevo najmanj petine Clanov druStva. Ce upravni odbor ne skliCe izrednega ob6nega zbora v
tridesetih dheh 

-p6 prejemu zahteve, ga skliCe predlagatelj s tem, da doloCi predlog dnevnega
reda in dobeigiadivo 2aizredni ob6nizbor. lzredni ob6nizbor sklepa samo o zadevi, za katero
je sklican.

34.6len
(naein odloeanja)

Obfnizbor sprejema svoje sklepe z vefino glasov navzofih 6lanov.

Ce odlo6a o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja druStva, je sklep sprgjet, Ce zalj
glasujeta najmdnj dve tregini narrzo6ih elanov. Na6in glasovanja doloCiob6nizbor. Ko se glasuje
6 raziegnicibrgairov dru$tva, o tem ne morejo glasovati Clani organov dru5tva.

35.61en
(sklep6nost)

Ob6ni zbor je sklepcen,6e je ob predvidenem zadetku narrzo6ih ve0 kot 10 % 6lanov, ki so na
zadnjidan preteklega leta imeli plaiano dlanarino.

Ce ob predvidenem zaeetku obeni zbor ni sklep6en, .14k9 ob6ni zbor veljavno sklepa, 6e je bil
sklican z osebnimi vabili in Ce je skupno navzodih vsaj 30 elanov iz vsaj treh razliCnih odsekov.

36.6len



(organi obdnega zbora in zapisnik)
ObCni zbor odpre predsednik in ga vodi, dokler obCni zbor ne izvoli tri Clanskega delovnega
predsedstva. Ob6ni zbor izvoli 3e zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi
volilno komisijo in druge delovne organe.

O delu ob6nega zbora se pi5e zapisnik, ki ga podpi5eio predsednik delovnega predsedsiva in
overovatelja.

37.6len
(pristojnost ob6nega zbora)

Ob6nizbor je pristojen, da: .
- sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil,
- sprejema programska vodila,
- sprejema letni program in finan6ni na6rt,
- razpravlja in sklepa o delu in poroCilih organov druStva,
- odlo6a o pritolbah protisklepom upravnega odbora,
- odloda o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu nepremidnega premohenia vrednega ved

kot 15.000 €,
- voli in razre3uje predsednika dru5tva, do dva podpredsednika, trajnika, Clane upravnega

odbora (ki niso Clani po polo2aiu), nadzorni odbor ter Castno sodiSee,
- odloda o sedeZu dru5tva,
- odloea o prenehanju in zdru2itvi dru5tva.

38.6len

sktepiobcnesa zbora so obvezniza vse tH"T?:i:ffiTJlustva.

39.6len
(naCin volitev)

Volitve organov dru5tva so javne, razen 6e obCni zbor z glasovanjem ne odloCi, da so volitve
tajne.

Ce ob pripravah na obCnizbor ni nobenega kandidata za predsednika alita na ob6nem zboru ni
ianoljen, potem obCni zbor izvoli voljene dlane upravnega odbora. Upravni odbor predsednika
izvoli najkasneje v roku 30 dni izmed svojih voljenih 6lanov. Ce ianolitev ne uspe, se skliCe
izredni ob6ni zbor v skladu s 33. 6lenom.

Predsednik
40.6len

(pristojnosti Predsednika)
Predsednik dru5tva je hkrati predsednik uPravnega odbora ter:
- zastopa in predstavlja dru$tvo ter odgovarjazazakonitost poslovanja,
- skrbiza ianr5evanje sklepov ob0nega zbora in upravnega odbora,
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora in
' praviloma zastopa dru3tvo na sku$6ini PZS.

poleg predsednika ima dru5tvo tudi drugega zakonitega zastopnika, in sicer podpredsednika, ki
ga pobUtasti predsednik. Oba zastopata samostojno. Predsednik zastopa brez omejitev,
]oipredsednik ima pooblastilo zaianalanle 2e sklenjenih pogodb in zastopanje pred upravnimi
organiv zadevah, ki pomenijo realizacijo sprejetih odlo0itev.



Ce predsednik ni pooblastil podpredsednika, ali 6e predsedniku preneha funkcija, ga nadome5da
najstarejSi podpredsednik.

'o'"".'li:H"'
(naloge uPravnega odbora)

Upravni odbor upravlja dru5tvo v 6asu med dvema ob6nima zboroma po sklepih in smernicah,
sirejetin na obbnem zboru. Opravlja izvrSilne, organizacijske, upravne, administrativne in
siro(ovnotehni6ne zadeve in zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno podro6je.
Sestaja se vsai Stirikrat letno.

O delu upravnega odbora se pi5e zapisnik, ki se ga sprejema na naslednji seji'

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren ob6nemu zboru.

42. eletn
(sestava upravnega odbora)

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, do dva podpredsednika, na6elniki odsekov ter voljeni
6lani.

Upravni odbor Steje od 11 do 15 6lanov.

podpredsedniki pomagajo predsedniku pri njegolem delu in v dogovoru z njim opravljajo
posamezne zadeve z niegovega delovnega podro6ja.

43.6len
(pristojnosti uPravnega odbora)

Upravni odbor je pristojen, da:
- deluje na rednih in dopisnih sejah,
- skliiuje ob6nizbor, pripravi predlog dnevnega reda in gradivo za ob6nizbor,
- izvr5uje sklepe obenega zbora ter sprejema splo5ne akte,
- pripravlja predlog programskih vodil,
- bribravfja in spreJema predlog letnega programa, finandnega natrta in p-oro6il,

- izv'aja 6tni prbgram in ga po potrebi dopolnjuje v skladu s finan6nim na6rtom,
- upr6vga prdmoienje OruSdva in sprejema sklep o viSini nadomestila materialnih stro5kov,

- spremlja delo odsekov,
- daje uimeritve za sodelovanje s PZS in MDO,
- dolo6a vi3ino Clanarine in prispevkov za posamezne namene'
- sprejema sklep o stro5kovnih in prihodkovnih mestih,
- sprejema pravilnik o varovanju osebnih podatkol,
- o'dtoea o poslovnem nasiovu dru3tva, spletnem naslovu dru5tva in elektronskem

naslovu druStva
imenuje predstavnike druStva v organih drugih organizacij,-.
imenuje lospodarja DomZalskega-doma. na Mali planini in Plezali5ea na Rodici'
imenuie uredniSki odbor glasila in spletnih strani,
imenuje delovne skupine, jim daje navodila za delo ter spremlja njihovo delo'
sprejeha spremembo sedeZa in naslova dru5tva,
sprejema navodilo o uporabi praporja,..
sbrejema pravilnik o podelitvi dru5tvenih priznanj,
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- sprejema besedilo in obliko pristopne izjave za vflanitev v dru$tvo,
- dajasoglasie odsekom pri ustanovitvi skupine,
- ni'po"riOn6 skrbiza uresnicevanje ciljev in 1glog, navedenih od 8. do 17. Clena pravilin

- opiavlja vse naloge dru5tva, ki ne sodijo v izklju6no pristojnost ob6nega zbora.

Dopolnjevanje letnega vsebinskega programa druStva lahko poteka sprotiz odloCitvijo
upiauniga o'dbora n'a prvi naslednji redniseji, 6e so za ta del programa na voljo finanCna
sredstva.

44.6len
(sklic in na6in odlo6anja)

Seje upravnega odbora sklicuje predsddnik, v niegoviodsotnostipa poobla5Cenipodpredsednik.

Seje so sklep6ne, ie je navzoCa najmanj polovica tlanov upravnega..odbora. Upravni odbor
sflepa s soglasjem, v s-kajnem pdmeru pa z veCino glasov vseh navzo6ih 6lanov.

Na dopisnih sejah se odlo6a samo o zadevah, ki zahtevajo zgoljformalno potrditev upravnega
odbori. Za dopisne seje je obvezno pisno gradivo in pisni predlog sklepa.

Nadzorni odbor
45.6len

(sestava nadzornega odbora)
Nadzomi odbor Steje tri 6lane, fi lin izvoli obdni zbor. Nadzorni odbor izvoli izmed sebe
predsednika.

46.6len
(pristojnosti nadzornega odbora)

Nadzorni odbor:
- spremlia delo dru$tvenih organov,
- sbremtja uresniCevanie letnega programa dru5tva,
- i-pterlia izvajanje spiejetih sklepov-oblnega zbora in upravnega odbora,
- nbOzoruje zai<oriitost dirlovanja druStva in smotrnost porabe sredstev,

- n.Oio*je izvajanje navodila b enotnem finandno materialnem poslovanju druStva in

- nadzoruje cetotno finaneno materialno poslovanje druStva'

Sestaja se po potrebi, najmanj pa enkrat letno.

Clani nadzornega odbora so tekode seznanjeni z. vsemi gradivi upravnega odbora in imajo
pi"uilJ iooelovlti na sejah upravnega odbori. Nadzorni odbor sproti obve66a upravni odbor o

ivojih ugotovitvah, vedno pa o tem poroGa ob6nemu zboru'

Nadzomi odbor sprejema veljavne sklepe, Ce so prisotni vsi tije 6lani in Ce zanje glasuje vecina

vseh 6lanov.

Nadzomiodbor je za svoje delo odgovoren obCnemu zboru'

47.6len
(nezdruZljivost funkcij)

Clani nadzornega odbora ne morejo biti hkratiehni upravnega odbora.

12



4E. Clen
(arbitraZa)

Spori med dru5tvom in 6laniter spori s PZS se re5ujejo sporazumno. Ce sporazumna re5itev ni
doseZena, obe strani v roku enega leta od sprejetja dokon6ne odlo6itve, ki so bile sprejete v
nasprotju s temi pravili, dolo6ita arbitraZo, tako da vsaka imenuje po enega arbitra, skupaj pa
izberejo tretjega Clana - predsednika arbitraZe.

Arbitra2a si dolo6i pravila postopka.

Odlo0itev arbitraZe je dokonCna.

lzpodbijanje odlo0itve organov druStua pred sodi5dem ni dopustna, 6e pred tem ni bila
izkori5dena moZnost arbitrale.

Nadelnik odseka
49.6len

(naein volitev)
Na6elnika iarolijo 6lani odseka na lastnem zboru in je po poloZaju 6lan upravnega odbora.

50. Clen
(pristojnosti na6elnika)

NaCelnik:
- vodi odsek,
- sklicuje in vodi seje odseka ter koordinira delo Clanov odseka,
- pripravlja osnutek odsekovega letnega programa in finan0nega na0rta,
- izvr5uje sklepe upravnega odbora na svojem podro€ju,
- imenuje vodjo skupine,
- izdaia narofilnico in nalog za sluZbeno potovanje zaradi uresnidevanja sprejetega programa

odseka in
- sopodpisuje radune, ki bremenijo podro6je odseka.

Na6elnik dela v skladu z navodili in pravnimi akti komisije PZS, kizastopa podro6je dela odseka,
kiga vodi.

IX. GOSPODARJENJE S PREMOzENJE]II

51. 6len
(vrste Premolenja)

DruStvo ima lahko:
- neopredmeteno premoZenje: blagovne znamke, avtorske, materialne in moralne pravice

na stvareh, izdelkih ter kulturno-umetni5klh delih, znanje iz dejavnosti druWa,
- opredmeteno premoZenie: nepremi[na in premi[na osnovna sredstva,

- nalo2bene nepremi|nine: solastninskidele2ina stavbah, zemlii5dih in drugih premiCninah

in nepremiGninah.

V desetletjih ustvarjeno druStveno premoZenje upravlja po naCelu dobrega gospodarja. To
premoZenjl ;e neraidelno in si ga iilani druStva v nobenem primeru ne morejo razdeliti, niti
iakrat, fo 

-ofoliSCine privedejo do tega, da dru$tvo preneha delovati.
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. 52. e|en
(pridobitna in nepridobitna deiavnost)

DruStvo ne sme opravljati pridobilne dejavnosti kot svoje izklju0ne ali pretelne dejavnosti,
ampak le kot dopolirilo osnovni nepridobitni dejavnosti. Dru5tvo s svojg dejavnostjo v nobenem
pririreru ne ustvaria dobi6ka. Dru5tvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji,
kijih za opravljanje te dejavnosti dolo6a zakon.

Dru5tvo opravlja predvsem nepravo pridobitno dopolnilno d_ejavnost, saj dejgy19st druStua ni
usmerjena v Lstvarjanje preseZkov prihodkov nad odhodki. Neprava pridobitna dejavnost
druStvu ne pomeni edinega vira sredstev za delovanje'

Morebitni preseZek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov, ki ga druStvo
doseie z neposrednim opravljanjem neprave pridobitne dejavnosti, dru5tvo trajno namenja za
uresnidevanjb svoiega nepridobitnega namena, ciljev in nalog in se sme uporabiti le za
doseganje namenov dru5tva v skladu s temi pravili.

53.6len
(izvajanje pridobitne dejavnosti)

Dru5tvo po Standardni klasifikaciji dejavnosti lahko ianaja naslednje pridobitne dejavnosti pod
pogoji, kijih za opravljanje te dejavnosti doloda zakon:

Sifra Naziv deiavnosti
35.119 Druqa proizvodnia elektriCne energije
42.990 Gradnia druqih obiektov nizke gradnje
47.610 Troovina na drobno v specializiranih prodaialnah s kniigami
47.UO Troovina na drobno v specializiranih prodaj?l
47.910 Troovina na drobno po po3ti ali po internelq
47.990 Druqa trqorina na drobno zunaj prodajaln, slqjnlejil{lle
55.201 PoCitniski domovi in letovi56a
55.204 Planinski domovi in mladinska preno0i3€
56.101 Restavraciie in qostilne
s6.300 StreZba piiae
58.110 lzdaianie kniiq
s8.140 lzdaianie reviiin druqe periodike
58.190 Druoo zaloZni5tvo
s9.110 Produkciia filmov, video filmov, televizusKin odoal
59.140 Kinematog rafska dei avnost
63.120 Obratovanie soletnih portalov

68.200 ffianie lastnih ali naietih nepremiCnin
77.210 Oaianle Soortne opreme v naiem in zakup
u.250 ZXEita in reSevanje pri po:glu!-nesregqh
85.510 posabljanie na podroeju Sporta in rekreacije
85.590
91.011 Deiavnost knji2nic
93.110 Obratovanje Sportnih objekttoY
93.120 Deiavnost Sportnih klubov
93.190 Druge Sportne dejavnosti
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54.6len
(odtujitev nepremiCnega premoZenia)

Nepremi6no premoZenje, ki je'v laiti dru3tva, sme dru5tvo odtujiti samo s sklepom obenega
zb6ra in s predhodnim soglasjem upravnega odbora PZS.

Drustvo ima pravico in dolznost skrbeti za premo1enje s svojim prostovoljnim delom in dohodki
iz 59. 6lena pravil.

X. VREDNOTENJE PROSTOVOLJNEGA DE1A

55.6len

Vrednotenje prostovotjnesa deta ,, n. lfflit?Jfruil$fl?","ka v sktadu z zakonom, ki ure,ia
piortouorijxo'delo in pb piiporocilih pzs. Vrednost opravljenega prostovoljnega dela predstaviv
poro0ilu dru5tva Predsednik.

56. Clen
(materialni shoSki)

pravica do nadomestila materialnih stio5kov iz 9. 6lena teh pravil, povezanih z ianedbo

dru5tvenega progt"r" oUi"g" naslednje materialne . stro3ke: prevozni . stro5ki, stro5ki

;6;C"*.ja,'prjhrane, stros[i vstopnin ier drugi materialni stro5ki. Med slednie uvr50amo

lasti stros(e duraue lastne osebne, za56itne in tehnitne gorni5ke oprelne,.stro5ke priprave

gract]"ln predavanj, org@nizac1ske stioSke in stro5ke priprave in izvedbe sei, telefonske stroske,

itroSfe piegledovdnjaialog, t6stov in izpitov ter stro5ke razliCnih oblik zavarovanj.

Vi5ino in obseg posamezne vrste stro3ka dolo6i na predlog odsekov upravni odbor, pri 6emer

upo3teva razpoloZljive finan6ne moZnosti in izhodi5Ca PZS'

XI. MATERIALNO IN FINANENO POSLOVANJE

57.6len
(materi alno in fi nanCno poslovanje)

Materialno in financno poslovanji se vodi v skladu z naiieli, ki veljajo za dru3tva ter z veljavnimi
predpisi.

Upravni odbor v soglasju z nadzornim odborom sprejme Navodilo o enotnem financno

r"t"ri"ln"r poslovaniu iv naoatjevanju: navodilo). Gre za splo3ni akt, ki doloca organiziranost

il;;cir voodnja racuiroioosva,'blagilnisko racunovodska op_ravila, izdelavo racunovodskih in

pbirovnlrr por6eil u 
-iK"o, 

z dobdili- zakona, ki ureja drustva, slovenskim racunovodskim

standardom za dru5tva ter pravili druStva.

Financno, materialno in blagajnisko poslovanje je or.ganizirano tako, da se z vodenjem

;H;;il r';jtg'; ;"idenc za!'oiavtja n6tranjim in.zunanjim uporabnikom, d.ruStvenim organom

in 6lanom, kakovostne informacije o rezultati'h poslovanji ter podatke, potrebne za sprejemanie

odlo6itev v skladu z izvajanjem druStvene dejavnosti'

Vsebina navodila velja za vse organe in odseke dru5tva'
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58.6len
(letniprogram in finan6ni na6rt)

Dru5tvo razpolaga s finan6nimi sredstvi v skladu z letnim programom in finandnim na6rtom, kiga
po predhodni ob-raunavi na odsekih in upravnem odboru dru5tva sprejme ob6ni zbor druStva. Na

Fo.ii"gi Jpr"i"tega letnega programa in finan6nega na6rta upravni od99t s sklepom potrdi
itroStiovni iriprifiodkovni mista-, ki sluZijo za spremljanje porabe in uresniCevanie programa.

S ftnan6nim na6rtom se predvidijo prihodki, ki so razporejeni po virih sredstev, ter njihova
LzfoieOitev (stroski) po'namenih porabe. Med letom upravni odbor finan6ni na6rt lahko
s-p-r|meni na iodlagi'rezultatov prijav na javnih razpisih, podpisanih pogodb ter prejetih donacij
in sponzorskih sredstev.

59.6len
(dohodkidruStva)

DohodkidruStva so:
- Clanarina,
- prispevkiClanov za ianedbo programa,
- prostovoljno delo 6lanov,
- ireOstva'priOoUjena na javnih razpisih oz. dotacije iz prora6unskih in drugih javnih sredstev,

- dotacije fundacii, skladov in ustanov,
- donacije in sponzorska sredstva,
- dohodki od nepridobitne osnovne dejavnosti,
- dohodki od pridobitne dejavnosti iz 53. 6lena,
- dohodki od neprave pridobitne dopolnilne dejavnosti,
- dohodki od ne]rremiCnin, ki so v lasti ali upravljanju dru3tva,
- dohodkiodprireditev,
- dohodki, ki se formirajo iz drugih dejavnosti,
- zapu56ine, darila in volila,
- sredstva odstopljene dohodnine ter
- drugidohodki.

60. Clen
(radunovodstvo)

Ra6unovodska dela v drustvu opravlja zunbnji ra6unovodski servis (v nadaljevanju: servis).

Servis je dolian skrbeti, da se pri poslovanju dru5tva pravilno uporabliajo veljavni.predpisi.
podrob'nej5" r"tre4" ,r"j" podoO6a o vodenju poslovnih knjig, 5e posebej pa je servis
odgovoren za:

brez zaostanka ter pravilno vodenje knjig'
- pravodasno sestav6 zaklju6nega ra6una in drugih informacij,
- pravo6asno zaklju6evanje poslovnih knjig ter
- irravo6asno dopblnitev kontnega na6rta v skladu s predpisi.

61. 6len
(podpisovanje listin)

FinanCno in materialne listine podpisujeji: zakonita lastopnika in 6lani upravnega odbora, kijih

na predlog predsednika pooblasti upravni odbor.

Odredbodajalca za izvajanje finandnega naerta sta zakonita zastopnika v okviru pooblastila iz

40. Clena.
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Podpisnik racunov iz dejavnosti predsednika je podpredsednik, ki ima pooblastilo zakonitega
zasto'nika' 

62.6ren
(vpogled v Podatke)

Vsak 6lan druStva lahko zahteva vpogled v finanCno in materialno poslovanie dru5tva.

XII. JAVNOST DELA

63.6len
(odprtost delovanja)

Delo druStva jeiavno.

Javnost dela je zagotovljena s tem, da so gradiva in zapisniki sej upravnega odbora ter sej
dru5tvenih organov dostopnivsem Clanom in neelanom z objavo na dru5tveni spletni strani.

O4. Clen
(obve5Canje)

Drugtvo obve$Ca javnost o svojem delu z dru5tvenim informativnim glasilom Gore (ISSN 1854-
5025), ki izhaja od leta 2002, spletno stranjo hftp:/Amrw.pdd.si, kideluie od 18. 7.2006 in preko
sredstev javnega obve56anja. Odseki imajo lahko svojo neuradno spletno stran.

65. elen
(izklju6itev javnosti)

Javnost dela je lahko izjemoma izklju6ena le pri obravnavi vpra5anj na podlagi sklepa upravnega
odbora aliobdnega zbora o stopnjitajnosti.

66.6len
(odgovoma oseba)

Za uresniCevanje obve56anja je odgovoren predsednik.

XIII. DRUSTVENA PRIZNANJA

67.6len
(namen priznanj)

DruStvo podeljuje dlanom ter drugim organizacijam priznanja:
- na podro6iu razvijanja druStvene dejavnosti,
- za dolgoletno aktivno delo v dru5tvu,
- zaanestobo Clanstva in
- za izjemne doseZke, ki dvigajo ugled dru5tva'

priznanja se podeUujejo praviloma vsake dve leti na posebni prireditvi praviloma prvi petek v
maju.

68.6len
(vrcte priznanj)

priznanja, kijih dru5tvo podeljuje za posebne in izjemne zasluge ter 2ivljenjsko delo na podrodiu
dru5tvene dejavnosti, so:
- podelitev diplome dastnega predsednika oziroma 6lana,
- spominska plaketa,
- zlata plaketa,
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- srebrna Plaketa,
- bronasta Plaketa,

;I r,r

- priznanje. i \
oruSwo nabrajuie tudi anestobo epiriw3'

l i
latb za"zsdn so w neilreKinien€UA chnstva podeljuje

umetni5ko delo (btografijo, sliko, knjigo)'

DruStvo lahko predlaga svoie 6lane tudiza priznanja PZS, obcinska priznanja in druga priznanja'

Podeljevanje posameznih priznani ie urejeno s pravilnikom, kiga sprejme upravniodbor'

XIV. PRENEHANJE DRUSTVA

69.6len
(Prenehanie dru5tva)

DruStvo preneha obstajati po sklepu oOCirega zboia,.po samem zakonu aliCe Stevilo Clanov

p.O" poi tri. O prenefinju Oefwdnia dru5tia in razd6[Wi premoZenja odlo6a ob6ni zbor z

dvotre$insko ve6ino prisotnih 6lanov.

V sklepu o prenehanju ob6ni zbor.doloci drustvo ali zvezo dru5tev, zavod, ustanovo ali drugo

nepridobitno prruno-6i"Oo t podobnimi cilji, na katero se Po poravnavi vseh obveznosti in po

;;dit, ;;driUtjeni n proracu nskih sredstev, pre nese premozenje dru5tva'

70. elen
(Prenos Premoienja)

Ce drustvo preneha obstajati ali deiovati 6rez skleia obcnega zbora pripada niegovo

premotenje obCini Dom2ale in PZS v enakem deleZu'

XV. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

71. 6len
(uveljavitev Pravil)

Ta pravila za6nejo veljati z dngm potrdiiie na pristfinem .upravnem 9rga.nu' uporabljati pa se

i.C["io n*t"dnjiOan ioobjavi na iru5tvenisplefiristranihttp//wwvtr.pdd'si'

72.6len
(sPremembe in doPolnitve Pravil)

Spremembe in dopolnitve teh pravil'se sprejmejo po'enakem postopku kot so bila spreieta

pravila.
Drustvo mora seznanitiMDo s spremembamisvojih pravir pred potrditvijo na obcnem zboru,

73.6len
(uskladitev Pravnih aktov)

pravni akti, ki so v pristoinosti upravndga odbora, se uskladUo s temi praviliv roku enega leta'

74. Clen
(raaneljavitev Pravil)

Z dnem weljavitve teh pravil prenehaio veliati pravila zdneT' 3. 200E'

(/


