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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 - Odločba US in Uradni list 

RS št. 89/99) je Pravilnik sprejel ustanovni zbor članov na svoji seji, dne 30. julija 2003, spremembe in 

dopolnitve na rednem občnem zboru članov 24. februarja 2007 (Uradni list RS št. 61, 13.6.2006) in  

zadnje dopolnitve na rednem občnem zboru 28. februarja 2009 ter 26. marca 2011. 

 

PRAVILNIK 

društva za ohranjanje izročil in vrednot  

samobitnosti slovenskega naroda,  

narodnoosvobodilne borbe in osamosvojitve  

»ODMEV MOKRCA« 

 

I. SPLOŠNE ODLOČBE 

1. člen 

Ime: domoljubno društvo za ohranjanje izročil in vrednot narodnoosvobodilne borbe in 

osamosvojitve »ODMEV MOKRCA«. 

2. člen 

Društvo združuje člane prostovoljno, nepridobitno in samostojno iz vasi izpod Mokrca in ostale 

Slovenije. 

3. člen 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, delujoča po tem pravilniku. Sedež društva je na naslovu: 

Visoko 107, 1292 IG. 

4. člen 

Pečat društva je okrogel, z odtisom gore Mokrc in žarki ter zvezdo v svojem jedru. Ob robu je napis: 

Društvo za ohranjanje izročil narodnoosvobodilne borbe in osamosvojitve »ODMEV MOKRCA« 

 Ima prapor: slovenska nacionalna zastava s trakom, na katerem je napis ime društva. 

 

5. člen 

Društvo obvešča o svojem delu ožjo in širšo javnost: 

 z zapisniki organov društva; 

 z javnimi sestanki organov društva, ki se jih lahko udeležijo vsi krajani, ki kažejo interes za 

delo v društvu ali žele biti informirani; 

 s pomočjo plakatov in vabil; 

 prek sredstev javnega obveščanja. 

Za javnost dela je odgovoren predsednik društva.  
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6. člen 

Namen društva: 

 je domoljubno društvo, v katerega se vključujejo člani zaradi uresničevanja humanitarnih, 

narodno - zgodovinskih, osvobodilnih in socialnih interesov ter vsi, ki imajo podobne cilje in 

naloge. Društvo deuje v širšem javnem interesu; 

 združuje borce in udeležence narodno-osvobodilnega ter protifašističnega boja, veterane 

osamosvojitvene vojne in somišljenke. 

Naloge društva so: 

 gojiti in utrjevati želi domoljubna, uporaniška, protifašistična izročila slovenskega naroda in 

se zavzemati za razvoj patriotične zavesti državljanov, posebej mladine in to: s predavanji in 

pogovori o temah ter zbiranjem ustrezne literature, z literarnimi razpisi širiti poznavanje in 

razumevanje ljubezni do domovine; 

 sodelovati z drugimi društvi, ki imajo podobne cilje in namene; 

 gojiti solidarnost, humane medsebojne odnose in tovarištvo, spodbujati prostovoljno in 

družbeno pomoč v skrbi za ostale, bolne in onemogle v povezavi s humanitarno Ustanovo 

Franca Rozmana-Staneta, socialno družbo in neposredno pomočjo na domovih ter podpori 

pri izgradnji doma za starejše občane v okviru Občine Ig; 

 skrbeti za vzdrževanje pomnikov, spominskih znamenj in grobišč, 

 spodbujati raziskovalno, zgodovinopisno ter spominsko-pričevalno delo, muzejske in 

spomeniško-varstvene dejavnosti, podpirati umetniško ustvarjalnost, kulturno ter športno-

razvedrilno dejavnost državljanov z oblikovanjem Muzeja NOB v Petelinovih dolinah, z 

zbiranjem dokumentacije in arhiva preteklega časa, s pohodništvom in združevanjem po 

vrhovih, kjer se je izoblikoval začetek naše državnosti in z usklajevanjem odlokov o 

spomeniškem varstvu v okviru Občine in Republike Slovenije; 

 spodbujati in organizirati zaznamovanje pomembnejših obletnic zgodovinskih, 

narodnoosvobodilnih bojev in osamosvojitvenih dogodkov.  

7. člen 

Svoje cilje društvo uresničuje v sodelovanju z organi lokalnih in širših oblasti, s sorodnimi društvi, 

zlasti pa s Krajevnimi in mestnimi organizacijami ZB, z Glavnim odborom ZB, z Zvezo društev vojnih 

invalidov Slovenije, Združenjem veteranov vojne za Slovenijo, Združenjem Sever, Združenjem 

slovenskih častnikov, Zvezo društev upokojencev Slovenije in Ustanovo Franca Rozmana Staneta. 
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    II. ČLANSTVO V DRUŠTVU 

 

8. člen 

 Član društva lahko postane vsak občan, državljan RS, ki s pristopno izjavo prostovoljno 

sprejema pravilnik, se po njem ravna in izrazi željo postati član društva. 

 Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo 

njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa 

mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. 

 Nove člane sprejema v društvo upravni odbor. 

 Društvo ima častne člane, ki imajo vse ugodnosti člana. Častno članstvo dodeli zbor članov na 

predlog UO društva. 

9. člen 

Pravice članov društva so: 

 da volijo in so izvoljeni v organe društva; 

 da sodelujejo pri delu organov društva; 

 da dajejo predloge in pobude za delo in izvrševanje nalog; 

 da spremljajo uresničevanje sklepov; 

 da sooblikujejo programe dejavnosti; 

 da so seznanjeni s celotnim programom in finančnim poslovanjem.  

10. člen 

Dolžnosti članov društva so: 

 da spoštujejo pravila pravilnika in odločitve organov društva; 

 da prizadevno in vzorno prispevajo k uresničevanju zastavljenih nalog; 

 da redno plačujejo članarino. 

11. člen 

Pravice in dolžnosti članov so častne in neprofitne. 

 12. člen 

Članstvo preneha: 

 s podpisom izstopne izjave; 

 z izključitvijo, kadar deluje v nasprotju z določili pravilnika ali proti interesom društva. Izključi 

ga UO kot prvostopenjski organ; 

 s prenehanjem delovanja društva. 
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III. ORGANIZACIJA 

13. člen 

Organi društva: 

 zbor članov; 

 predsednik društva; 

 upravni odbor (UO); 

 nadzorni odbor (NO). 

14. člen 

Zbor članov društva je najvišji organ, ki voli druge njegove delovne organe.  

Sestavljajo ga vsi člani društva. 

 Zbor članov je lahko redni ali izredni. 

 Redne zbore sklicuje predsednik društva enkrat letno, praviloma v prvem četrtletju. Pisno 

vabilo prejmejo vsi člani najmanj osem dni pred zborom. 

 Izredne zbore članov skliče upravni odbor na lastno pobudo, ali na zahtevo tretjine članov 

društva. Na izrednem zboru se obravnavajo le zadeve, zaradi katerih je bil zbor sklican. 

 Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor v 15 – ih dneh od prejema zahteve, če pa tega ne 

stori, ga lahko skliče pobudnik. Sklicanje zbora članov mora biti objavljeno z dnevnim redom 

sedem dni pred zborom. 

 Izredni zbor članov skliče upravni odbor tudi na zahtevo nadzornega odbora. 

 

15. člen 

Zbor članov je sklepčen, če mu prisostvuje najmanj polovica članov. Po preteku 15 minut pa je 

sklepčen ob vsaki udeležbi, vendar ne manj kot 10% članov. 

 Svoje sklepe sprejema zbor članov z večino glasov navzočih članov. 

 Pri sklepanju o spremembi pravilnika ali o prenehanju delovanja društva morata glasovati 

najmanj dve tretjini navzočih članov. 

 Način glasovanja – javno/tajno  - določi zbor članov. 

 Pri glasovanju o razrešitvi organa društva člani teh organov ne morejo glasovati. 

 

16. člen 

Zbor članov začne predsednik društva in ga vodi, dokler ni izvoljeno delovno predsedstvo. V primeru 

bolezni ali nujne zadržanosti, začne zbor članov podpredsednik društva.  

Poleg tega zbor članov izvoli druge delovne organe in zapisnikarja.  
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17. člen 

Naloge zbora članov društva so: 

 sklepa o dnevnem redu; 

 sprejema, spreminja pravilnik in druge akte društva; 

 sprejema program dela društva; 

 sprejema finančni načrt in zaključni račun društva; 

 voli in razrešuje predsednika društva, podpredsednika društva in člane UO, ter predsednika 

in člane NO, za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve; 

 odloča o višini članarine; 

 odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO; 

 dokončno odloči o izključitvi člana društva kot drugostopenjski organ; 

 odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami; 

 sklepa o prenehanju delovanja društva; 

 odloča o zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu s cilji in nalogami društva.  

 

18. člen 

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva, predsednik 

društva in dva overovitelja.  

 Zbor članov dela po sprejetem Poslovniku.  

 

UPRAVNI ODBOR 

19. člen 

 Upravni odbor šteje najmanj 7 (sedem) članov. 

 UO izvoli zbor članov za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. 

 UO lahko predlaga občnemu zboru, v času štiriletnega mandata, nove člane UO. Mandatna 

doba novih članov traja do izteka štiriletnega mandata UO.  

Pristojnosti  UO so: 

 opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve v skladu s 

programom in nalogami društva; 

 imenuje člane odborov za realizacijo posameznih trajnih ali občasnih nalog; 

 sklepa veljavno ob navzočnosti najmanj polovice članov UO. Sklepi so veljavni, če zanje 

glasuje večina prisotnih; 

 odloča o izključitvi člana društva kot prvostopenjski organ; 

 predstavlja društvo pri vključevanju v širšo družbeno skupnost; 

 za svoje delo je odgovoren zboru članov društva. 

  



6 
 

20. člen 

Sejo izvoljenega UO skliče predsednik društva. Na predlog predsednika društva, izvoli UO izmed sebe: 

 gospodarja; 

 blagajnika; 

 praporščaka. 

Upravni odbor se sestaja po potrebi. V primeru, da je blagajnik član UO, se izključi pri odločanju o 

finančno materialnih zadevah.  

 

NADZORNI ODBOR 

21. člen 

 spremlja delo UO in drugih organov ter opravlja nadzor nad finančno materialnim; 

poslovanjem društva. NO enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je odgovoren za delo; 

 sestavljen je iz 3 (treh) članov in njihovih namestnikov (1-3), ki jih izvoli zbor članov za dobo 4 

(štirih) let; 

 člani ne morejo biti hkrati člani UO društva. Na sejah lahko sodelujejo, ne morejo pa odločati; 

 NO je sklepčen, kadar so prisotni vsi trije člani; 

 veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. 

 

22. člen 

Predsednik društva 

 predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi v državi 

in tujini; 

 usmerja društvo pri izpolnjevanju letnega progama dela; 

 načrtuje in predlaga društvu dolgoletne usmeritve; 

 predlaga zboru članov v izvolitev podpredsednika, člane UO in NO; 

 podpisuje splošne akte, ki jih sprejme zbor članov; 

 je odgovoren za delovanje društva v skladu s Pravilnikom društva in javnim redom RS; 

 je odredbodajalec za društvo; 

 za svoje delo je odgovoren zboru članov. 

 

23. člen 

Podpredsednik društva: 

 nadomešča predsednika društva v primeru njegove odsotnosti z vsemi pooblastili; 

 skrbi za uresničevanje nalog iz letnega programa dela in tekočih zadev; 

 za svoje delo je odgovoren UO, predsedniku društva in zboru članov.  
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24. člen 

Blagajnik društva: 

 vodi finančno in materialno poslovanje društva v skladu z zakonom in računovodskimi 

standardi; 

 je odgovoren za redno zbiranje članarine; 

 pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa; 

 pripravi letno finančno poročilo in vmesna poročila za potrebe UO. Poročila morajo biti 

izdelana po veljavnih računovodskih standardih za društva; 

 odgovoren je UO društva. 

 

25. člen 

Gospodar društva: 

 skrbi za premoženje društva kot dober gospodar; 

 dela po smernicah predsednika društva; 

 predlaga dela in akcije za krepitev materialne osnove društva; 

 za svoje delo je odgovoren predsedniku društva in UO. 

26. člen 

Tajnik društva: 

 opravlja in vodi administrativne zadeve društva; 

 sodeluje na sejah OZ članov, UO in posameznih delovnih odborov; 

 za svoje delo je odgovoren predsedniku društva in UO. 

 

27. člen 

Praporščak društva 

 Sodeluje na proslavah in drugih prireditvah ter pogrebih članov društva. 

 

IV. FINANČNO - MATERIALNO POSLOVANJE 

28. člen 

 društvo ima transakcijski račun pri ustrezni bančni ustanovi; 

 podpisnik za finančno – materialno poslovanje so predsednik društva in sopodpisnik, ki ga 

določi UO; 

 društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela in letnim finančnim 

načrtom; 

 finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. 
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29. člen 

Dohodki društva so: 

 članarina; 

 dodeljena sredstva občine ali upravnih organizacij; 

 donacije; 

 sponzorska sredstva; 

 prostovoljni prispevki. 

 

V. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA 

30. člen  

Društvo lahko preneha po sklepu zbora članov ali po zakonu . 

 Zbor članov sprejme sklep o prenehanju delovanja društva z dvo – tretjinsko večino navzočih 

članov. 

 Predsedujoči zbora članov obvesti v 30 – ih dneh upravno enoto o sklepu za prenehanje 

delovanja društva.  

 Po prenehanju delovanja društva se vse premoženje prenese na sorodno društvo oziroma na 

lokalno skupnost.  

 

VI. KONČNA DOLOČBA  

Spremembe in dopolnila Pravilnika društva Odmev Mokrca (DOM) je sprejel občni zbor članov dne 

28. februarja 2009 in občni zbor dne 26. marca 2011. 

 

Golo, 26.03. 2011 

 

 

 

Predsednik delovnega predsedstva:               Predsednik društva Odmev Mokrca: 

Franci Molan                   Jože Vozny   

     

  

 


