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PRAVILA
MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŽIRI

Žiri, 30. 11. 2007

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije št.
61/2006) je Zbor članov MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŽIRI na svojem rednem zasedanju
dne 30. 11. 2007 sprejel prečiščeno besedilo popravljenega oz. dopolnjenega
temeljnega akta s sledečo vsebino:

PRAVILA
MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŽIRI

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Muzejsko društvo Žiri (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, samostojno in
nepridobitno ter nepolitično združenje fizičnih oseb, ki združujejo svoj interes za
pospeševanje domoznanstva in varstvo kulturne dediščine na Žirovskem.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
2. člen
Območje društvenega delovanja geografsko zajema občino Žiri v njenih sedanjih in
zgodovinskih mejah.
3. člen
S











temi pravili določamo:
ime in sedež društva,
sodelovanje z drugimi organizacijami,
dejavnost, namen in naloge društva,
članstvo (pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva, pravice in
obveznosti članov društva),
način upravljanja društva,
zastopanje in predstavljanje,
financiranje društva in način opravljanja nadzora nad razpolaganjem s
premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,
način zagotavljanja javnosti dela društva,
način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta,
način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.
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II. IME IN SEDEŽ
4. člen
Ime društva je: MUZEJSKO DRUŠTVO ŽIRI
Sedež društva je: Tabor 2, Žiri
5. člen
Društvo ima svoj znak in pečat.
Znak društva je peščena ura. Pečat društva je krog s premerom 3 cm, v sredini znaka
je znak društva, ob robu pa napis Muzejsko društvo Žiri (v gotici).
III. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
6. člen
Društvo se aktivno povezuje z drugimi muzejskimi društvi in z muzejskimi sekcijami
pri drugih društvih v Republiki Sloveniji oziroma v druge oblike muzejske dejavnosti z
namenom, da se z usklajenim delom dosegajo cilji na področju muzejskega in
domoznanskega delovanja.
7. člen
Društvo se lahko včlani v zveze drugih sorodnih organizacij na ozemlju nekdanjega
loškega gospostva, v Republiki Sloveniji in drugih državah, katerih namen je razvijati
domoznanstvo in pospeševati muzejsko delo.
Društvo se lahko včlani v sorodno mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in
cilji, določenimi s temi pravili.
Svoje članstvo v sorodni organizaciji ali zvezi društev, enako pa tudi oblike
sodelovanja z njimi, društvo uredi s pogodbo v skladu z Zakonom o društvih ter temi
pravili. Pogodba ureja namen in čas povezovanja ter vsa medsebojna vsebinska in
materialna razmerja s pravicami in obveznostmi.
IV. DEJAVNOST, NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA
8. člen
Delovanje društva je javno.
Podatki o društvu, vpisani v register društev, so javni.
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9. člen
Namen društva je pospeševanje domoznanske in zgodovinsko-kulturne dejavnosti na
Žirovskem, pospeševanje varstva kulturne in naravne dediščine, izdajanje in prodaja
domoznanskih publikacij s teh področij, skrb za lastne muzejske zbirke, skrb za nove
člane, prirejanje predavanj in razstav ter razširjanje Loških razgledov.
10. člen
Svoj namen društvo dosega s tem, da:
 zbira in organizirano povezuje prebivalce žirovske občine in sosednjih občin,
žirovske rojake in druge zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati pri
pospeševanju domoznanstva v žirovski kotlini in okolici v zgodovinskem,
umetnostnozgodovinskem, zemljepisnem, narodopisnem in prirodoslovnem
pogledu;


spodbuja raziskovalno dejavnost na področju domoznanstva;



prireja za društvene člane in druge zainteresirane razgovore o lastnih in tujih
opazovanjih, ki zadevajo poznavanje žirovskega ozemlja, prireja poljudna in
znanstvena predavanja, ekskurzije, razstave in podobne aktivnosti;



sodeluje z Loškim muzejem in pristojnim zgodovinskim arhivom pri preučevanju
zgodovinskih, narodopisnih in drugih dogodkov ter pri zbiranju in preučevanju za
ohranitev pomembnih predmetov, knjig in arhivalij;



v sodelovanju s pristojnimi regionalnimi in državnimi ustanovami in službami za
varstvo naravne in kulturne dediščine ter občinskimi odbori za prenovo starih
mestnih in vaških jeder pospešuje prizadevanja za ohranitev zgodovinskih,
arheoloških, umetnostnih in narodopisnih spomenikov ter naravnih znamenitosti;



izdaja domoznanske publikacije;



razširja Loške razglede ter ostale publikacije in gradivo, ki je v korist pri
spoznavanju kraja in okolice;



vzdržuje zveze z ustanovami in društvi, ki imajo soroden namen;



drugim društvom in sekcijam v občini Žiri strokovno in organizacijsko pomaga pri
njihovem delu; usklajuje in pospešuje njihovo delovanje za doseganje skupnih
ciljev,



skrbi za lastne muzejske zbirke.

Z dejavnostjo, navedeno v 1. odstavku tega člena, društvo presega interes svojih
članov in služi splošnemu javnemu interesu.
11. člen
Društvo izdaja publikacije domoznanskega značaja (vodniki, monografije, itn).
V. ČLANSTVO
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12. člen
Član društva je lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki izrazi željo postati član
društva, sprejema ta pravila in se ravna po njih in plačuje članarino. Svojo željo izrazi
s tem, da poda pisno pristopno izjavo, na podlagi katere se ga vpiše v evidenco
članstva.
Za člana, ki še ni izpolnil 15 let, pristopno izjavo podpišejo tudi starši.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Vsi člani društva so enakopravni.
13. člen
Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan, ki sprejema ta
pravila.
14. člen
Društveni člani so redni in častni.
Redni in častni člani so lahko fizične osebe.
Častni člani so lahko fizične osebe, ki imajo izredne zasluge za delovanje društva ali
za znanstveno delo, ki je povezano z namenom društvenega delovanja. Častne člane
imenuje zbor članov na predlog društvenega izvršnega odbora.
Častni član društva lahko postane tudi oseba, ki ni redni član društva. Tak častni član
nima pravice glasovanja.
Častni član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan.
Častni člani ne plačujejo članarine.
15. člen
Pravice članov društva so:
 sodelovati na društvenih zborih članov, razpravljati o društvenem delu, dajati
predloge in pobude za delo društva ter voliti oziroma biti voljen v društvene
organe;


udeleževati se društvenih sestankov, predavanj, izletov in drugih prireditev;



sodelovati v raziskovalni in varstveni dejavnosti društva v skladu s temi pravili;



obiskovati zbirke Žirovskega muzeja brezplačno, če se le izkažejo s člansko
izkaznico, veljavno za tekoče leto;



imeti vpogled v materialno-finančno poslovanje društva, ki se izkazuje v skladu z
računovodskimi standardi za društva.

5

Dolžnosti članov društva so:


da volijo in so izvoljeni v organe društva;



da sodelujejo pri delu organov društva;



da s svojim ravnanjem pri društvenih pravilih varujejo ugled društva in po svojih
močeh pospešujejo društveno dejavnost;



da plačujejo društveno članarino; mladoletni člani društva (do 15. leta starosti)
plačujejo le polovično članarino.
16. člen

Častni člani imajo vse pravice rednih članov; izjema so častni člani, ki niso tudi redni
člani društva.
17. člen
Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Za delo v organih društva ne prejemajo
plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem
delu, lahko izvršni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.
Član društva je upravičen do povračila materialnih stroškov (potnih stroškov, dnevnic,
itd).
Član društva je upravičen do plačila za opravljeno strokovno delo oziroma storitev.
18. člen
Redno članstvo preneha z izstopom, črtanjem ali izključitvijo iz društva in s smrtjo
člana.
Izstop iz članstva je treba pisno sporočiti društvenemu izvršnemu odboru.
Kdor nad eno leto dolguje članarino in je ne plača na dvakratni pisni opomin, se ga
črta iz članstva.
Člana, ki je hudo prizadel društveni ugled ali se pregrešil proti bistvenim namenom
delovanja društva in njegovim pravilom, lahko častno razsodišče izključi. Proti
izključitvi je dopustna pritožba na zbor članov, ki dokončno odloča.
19. člen
Društvo ima lahko tudi simpatizerje, pokrovitelje ali sponzorje, ki so lahko fizične ali
pravne osebe.
Svoja razmerja s simpatizerji, pokrovitelji ali sponzorji društvo uredi s posebno
pogodbo.
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VI. UPRAVLJANJE DRUŠTVA
20. člen
Organi društva so:
a)
b)
c)
d)

zbor članov
izvršni odbor
nadzorni odbor in
častno razsodišče.

Po potrebi in možnosti ustanavlja društvo začasne komisije za opravljanje določenih
konkretnih nalog s področja delovanja društva. Mandatna doba začasne komisije
traja do izpolnitve naloge, za katero je bila ustanovljena.
a) ZBOR ČLANOV
21. člen
Zbor članov je najvišji organ društva.
Redni zbor članov se sestane vsako drugo leto. Pravico do sodelovanja in odločanja
na zboru članov imajo vsi redni člani društva. Častni člani društva, ki niso tudi redni
člani, nimajo pravice glasovanja.
O kraju in času zbora članov obvesti izvršni odbor društvene člane vsaj 8 dni pred
določenim datumom s posebnim vabilom.
Samostojni predlogi, namenjeni za zbor članov, morajo biti sporočeni najmanj 5 dni
pred zborom članov izvršnemu odboru s pisno obrazložitvijo. Če se to ni zgodilo, sme
zbor članov sicer razpravljati o predlogu, sklepati pa le, če se za to izreče večina vseh
navzočih.
22. člen
Zbor članov vodi delovno predsedstvo.
V pristojnost zbora članov spada zlasti:


sprejemanje pravil in sprememb pravil in drugih splošnih aktov društva,



sprejemanje poročil o delu izvršnega odbora, društvenih pododborov, sekcij,
začasnih komisij ter nadzornega odbora in častnega razsodišča,



sprejemanje poročila o finančno-materialnem poslovanju društva,



sprejem delovnega in finančnega programa društva,
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volitve predsednika in članov izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega
razsodišča,



razpravljanje in sklepanje o društveni dejavnosti,



sklepanje o predlogih, ki se tičejo društvenih zadev,



sklepanje o razpustitvi društva ali o izstopu iz zveze,



sklepanje o pritožbah zoper ukrepe častnega razsodišča,



sklepanje o odsvojitvi ali obremenitvi društvene lastnine,



sklepanje o letni članarini.

Zbor članov je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. Če ob napovedanem
času to število ni doseženo, je zbor članov po preteku 15 minut sklepčen ob
navzočnosti 10 članov, vendar ne more sklepati o odsvojitvi društvene lastnine in o
razpustitvi društva.
Na zboru članov se sklepa, razen o spremembi pravil in o razpustitvi društva, z
navadno večino navzočih članov. Društvena pravila zbor članov sprejema z
dvotretjinsko večino navzočih članov. Volitve izvršnega odbora, nadzornega odbora in
častnega razsodišča so tajne z listki. Na predlog, ki ga podpre večina navzočih, se
lahko glasuje tudi javno z dvigovanjem rok.
O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva
overovatelja.
23. člen
Izvršni odbor sme sklicati izredni zbor članov, kadar oceni, da je to potrebno za
delovanje društva. Izvršni odbor mora sklicati izredni zbor članov, če to z
utemeljenim predlogom zahteva najmanj ena petina rednega članstva ali nadzorni
odbor.
b) IZVRŠNI ODBOR
24. člen
Izvršni odbor je izvršilni organ zbora članov in opravlja organizacijske, upravne,
administrativne in strokovno-tehnične zadeve, ki mu jih naloži zbor članov, ter
zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.
25. člen
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.
26. člen
Izvršni odbor šteje 11 članov.
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Izvršni odbor sestavljajo: predsednik, ki je hkrati tudi predsednik društva,
podpredsednik, tajnik, blagajnik in drugi izvoljeni člani. Predsedniki pododborov in
komisij, ki se oblikujejo po potrebi kot stalni ali začasni, sodelujejo na sejah izvršnega
odbora.
27. člen
Predsednika in člane izvršnega odbora voli zbor članov za dve leti in so lahko izvoljeni
večkrat zaporedoma.
28. člen
Izvršni odbor upravlja društvo v času med dvema zboroma članov po smernicah,
sprejetih na zboru članov. Sestaja se na sejah praviloma enkrat mesečno.
29. člen
V okviru svojega delovnega področja opravlja izvršni odbor zlasti tele zadeve:


sklicuje zbor članov in pripravlja poročila o delu ter predloge za zbor članov,



pripravlja predloge društvenih pravil in drugih splošnih aktov za zbor članov in
sprejema akte društva, ki so podrejeni pravilom,



pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun,



vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,



imenuje iz vrst članstva pododbore ter stalne in občasne komisije,



skrbi za finančno poslovanje in za materialna sredstva društva,



neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določajo ta pravila.
30. člen

Izvršni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so
sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.
31. člen
Seje izvršnega odbora sklicuje njegov predsednik in zanje določa dnevni red. Seje
sklicuje po lastnem preudarku, mora pa jo sklicati, če to zahtevajo najmanj trije člani
izvršnega odbora ali nadzorni odbor.
Seje izvršnega odbora se sklicujejo najmanj 5 dni pred določenim datumom. Sklicu
morajo biti predloženi dnevni red, zapisnik prejšnje seje in gradivo za predlagane
točke dnevnega reda.
O predlogih in pobudah, ki se pojavijo neposredno na seji, izvršni odbor lahko
razpravlja, če se s tem strinja večina članov, praviloma pa jih uvrsti na dnevni red za
naslednjo sejo in zahteva zanje pisno utemeljitev.
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32. člen
V primeru izpraznjenih vrst lahko izvršni odbor kooptira v svoj sestav največ eno
tretjino članov.
c) NADZORNI ODBOR
33. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov za dobo dveh let.
Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika.
34. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja in nadzira delo vseh izvršilnih organov
društva med dvema zboroma članov in opravlja stalni nadzor nad materialno
finančnim poslovanjem društva ter ugotavlja, ali se sredstva uporabljajo zakonito in
gospodarno ter v skladu z namenom društva. Nadzorni odbor je odgovoren zboru
članov in mu mora na zasedanju pisno poročati.
35. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje
glasujeta vsaj dva člana. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani
izvršnega odbora in drugih izvršnih organov, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej
izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
c) ČASTNO RAZSODIŠČE
36. člen
Za disciplinski prekršek članov društva se šteje:


namerno kršenje pravil društva,



neizvrševanje oziroma nespoštovanje sprejetih sklepov organov društva,



neizvrševanje ali zanemarjanje zaupanih dolžnosti,



vsako drugo ravnanje, ki je v nasprotju s cilji in nameni društva ter določbami teh
pravil ter utegne huje prizadeti interese in ugled društva.
37. člen

O prekrških odloča na prvi stopnji častno razsodišče. O pritožbah proti ukrepom
častnega razsodišča odloča na svojem prvem naslednjem sklicu zbor članov kot
drugostopenjski organ.
10

38. člen
Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor članov za dobo dveh let.
Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani častnega razsodišča izmed sebe.
Častno razsodišče sprejema veljavne sklepe, če so na seji prisotni vsi trije člani in če
zanje glasujeta vsaj dva člana.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno zboru članov.
39. člen
Častno razsodišče lahko izreče članov društva naslednje ukrepe:
 opomin,


javni opomin,



izključitev.
40. člen

Častno razsodišče vodi disciplinski postopek v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki
ga sprejme zbor članov društva.
VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
41. člen
Društvo pred državnimi in občinskimi organi ter javnostjo zastopa predsednik društva
(v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik izvršnega odbora) po
navodilih in sklepih izvršnega odbora.
Predsednik društva lahko pooblasti tudi druge člane izvršnega odbora društva, da ga
zastopajo v njegovi odsotnosti ali pri sklepanju posameznih poslov.
Ime zastopnika društva mora biti evidentirano pri Oddelku za upravne notranje
zadeve.
VIII. FINANCIRANJE TER OPRAVLJANJE NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM
S PREMOŽENJEM IN FINANČNO MATERIALNIM POSLOVANJEM
42. člen
Sredstva za svoje delovanje društvo pridobiva:
 s članarino,
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z darili, volili in zapuščinami,



s prispevki donatorjev,



iz javnih sredstev,



iz drugih virov (sponzorska sredstva, vstopnina itd).

Društvo lahko organizira za uresničevanje ciljev, zaradi katerih je ustanovljeno, tudi
pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, in je
udeleženo na dohodkih, doseženih s tako dejavnostjo.
Ta dejavnost je:
 prodaja publikacij in ostalega gradiva z domoznansko vsebino.
Če društvo pri opravljanju svoje pridobitne dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad
odhodki, ga porabi za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
43. člen
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in
so vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja izvršni odbor.
Premičnine se lahko kupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje
izvršnega odbora.
O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča zbor članov društva.
44. člen
Materialno in finančno poslovanje društva ter evidenca tega poslovanja mora biti v
skladu z računovodskimi standardi za društva.
45. člen
Finančno poslovanje se odvija preko transakcijskega računa pri Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet ali pri banki.
Blagajnik vodi finančno poslovanje društva po pravilniku o materialno.finančnem
poslovanju in v skladu z računovodskimi standardi za društva. V pravilniku sta
določena tudi način in oblika izkazovanja podatkov o finančno-materialnem položaju
društva.
Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o
finančnem poslovanju izvršnemu odboru.
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Poročilo o poslovanju, ki ga sprejme zbor članov, mora prikazovati resnično stanje
premoženja društva ter mora biti sestavljeno v skladu z računovodskimi standardi za
društva ter določbami pravilnika o finančno-materialnem poslovanju društva.
46. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik društva.
Odredbodajalec je predsednik društva (izvršnega odbora), v njegovi odsotnosti pa
njegov namestnik, ki ga določi izvršni odbor.
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in
materialno poslovanje društva.
X. JAVNOST DELA
47. člen
Društvo obvešča o svojem delovanju ožjo in širšo javnost. Ožjo javnost obvešča z
vabili, zapisniki, ipd, in s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na
vpogled vsem članom društva.
Širšo javnost obvešča s tem, da so seje društvenih organov javne in da se nanje
vabijo novinarji in druge osebe, ki pokažejo tak interes, ter prek sredstev javnega
obveščanja.
Za zagotavljanje javnosti dela društva in obveščanje je odgovoren predsednik
društva.
X. SPREJEMANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV TEMELJNEGA AKTA
48. člen
Spremembe in dopolnitve teh pravil se sprejemajo po enakem postopku kot so bila
sprejeta pravila.
XI. PRENEHANJE DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
49. člen
Društvo preneha delovati, če tako sklene njegov zbor članov ali po samem zakonu.
Prostovoljni razhod društva sme skleniti samo v ta namen sklicani zbor članov, na
katerem mora biti navzočih vsaj dve tretjini vseh članov, ki o razpustu društva
veljavno sklepajo z dvotretjinsko večino.
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50. člen
Po zakonu društvo preneha delovati, če zaradi osipa njegovih članov preneha
obstajati, ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.
51. člen
Če društvo preneha delovati, preide njegovo premoženje društvu, ki ga bo zbor
članov določil ob sklepanju o prenehanju. Če tega sklepa ne bo, pa preide
premoženje Slovenskemu muzejskemu društvu, ki prevzame dolžnost, da delovanje
društva čim prej obnovi.
XII. KONČNE DOLOČBE
52. člen
V skladu s temi pravili ima društvo še naslednje splošne akte:


pravilnik o materialno-finančnem poslovanju,



disciplinski pravilnik.

Splošna akta iz prejšnjega odstavka mora sprejeti zbor članov najpozneje v roku
šestih mesecev od sprejetja teh pravil.
53. člen
Ta pravila začnejo veljati takoj, ko jih sprejme zbor članov društva oziroma z dnem
vpisa sprememb in dopolnitev v obliki prečiščenega besedila v register društev v
skladu z 20. členom Zakona o društvih (Ur. List RS štev. 61/06).
54. člen
Ta pravila so bila sprejeta na zboru članov društva dne 30. 11. 2007. Z dnem
uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila Muzejskega društva Žiri z dne
28.10.1997.
Žiri, 30. 11. 2007
Predsednik zbora članov:
Marijan Bogataj, l.r.
Predsednik društva:
Mihael Naglič, prof. fil. in soc.
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