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podiagi Zakona o dru5tvih (Uradni list RS, St. 64/11
clanov Muzejskega druStva Stoga Loka sprejema

-

uradno prediSdeno besedilo) zbor

PRAVILA MUZEJSKEGA DRUSTVT SXOTJA LOKA
Preambula
Muzejsko dru5tvo Stoqa Loka je bilo ustanovljeno 23. julija 1937. Njegov glavni namen je
bila ustanovitev mestnega muzeja i, Skofii Loki, v povezavi s tem pa tudi pospe5evanje
domoznanstva na ozemlju nekdanjega LoSkega gospostva ter skrba za ohranjanje niegor e
bogate kulturne in naravne dedi5dine.

lluzejsko druStvo Sfoqa Loka je 27. avgusta 1939 ustanovilo Lo5ki muzej ter ga dolga leta
strokovno vodilo inupravljalo. DruStvo je zadetni fondmuzealij inarhivalij. ki so ga zbrali
druStveni odborniki, kasneje predalo v upravljanje Lo5kemu muzeju Skofia Loka. kije postal
samostojna strokovna ustanova. Muzej je pomemben del svojega knjiZnidnega gradii a redno
pridobival na osnovi zamenjave knjiZnih izdaj Muzejskega dru5tva s sorodnimi ustanor-ami v

drZavi in tujini.

Leta 1,967 je Lo5ki muzej Stoqa Loka zadetni fond arhivalij izrodil Nfestnemu arhivu
Ljubljana, sedaj Zgodovinski arhiv Ljubljana. Enota v Stoqi Loki.

1. dlen

Muzejsko druStvo Stoga Loka (r, nadaljevanju dru5tvo) zdtuLuje svoje dlane s ciljem
pospe5evanja domoznanstva v obdini Skofia Loka in njeni okolici s poudarkom na nekdanjem
ozemlju Lo5kega gospostrra. Druitvo je prostovoljno. nepridobitno ter nepolitidno zdruZenje
f,rziinih oseb.

2. dlen

Ime druStva je >Muzejsko dru5tvo St oga Loka<. SedeZ dru5tvaie v Skotli Loki.

3. dlen

Namen druStva je organiziranje domoznanske dejavnosti z uveljavlianjem varstl'a kulturne in
nara\/ne dedi5dine ter izdajanje knjiZnih in elektronskih publikacij s teh podrocij.

4. clen
DruStvo je pravna oseba zasebnega prava.

5. clen
DruStrro ima svoj znak in pedat.

je stilizirani del vhodnega porlala starega mestnega RotovZa na Mestnem trgu rr Si<ofii
Loki. Pedat je kvadrat s stranico 25 milimetrov, v sredini katerega je znak druStva" ob treh
Znak

stranicah pa napis Muzejsko druStvo St<oga Loka.

6. dlen

povezuje z drugimi muzejskimi dru5tvi in muzejskimi sekcijarni pri drugih
druStvih v Republiki Sloveniji in z drugimi obiikami muzejske dejavnosti z namenom. da se z
usklajenim delom dosegajo cilji na podrodju domoznanskega in muzejskega delovanja.

Drultvo

7.

se

dlen

Dru5tvo se lahko vdlani v druge sorodne organizacije v Republiki Sloveniji in drugih drZavah,
katerih namen je razvljanje domoznanstva in pospeSevanje muzejske dejavnosti.

Dru$tvo se lahko vdlani v sorodno mednarodno orgailzacijo s podobnimi nameni in cilji,
dolodenimi s temi Pravili. Svoje dianstvo in oblike sodelovanja z mednarodno organizacijo
dru5tvo uredi s pogodbo, skladno z Zakonom o dru5tvih in temi Pravili. Pogodba ureja namen
in das povezovanja ter vsa medsebojna vsebinska in materialna razmerja s prar.'icami in
obveznostmi.

Odloditev

o

vdlanitvi dru5tr,a v druge sorodne organizacije na predlog izvrSnega odbora

sprejme zbor dlanov.

8. dlen

Delovanje druStva je javno. Podatki o dru5tvu, vpisani v register dru5tev, so javni.

NALOGE IN NAMEN DRUSTVA
9. dlen

V skladu s 3. dlenom teh Pravil druStvo dosega svoj namen s tem, da:
zdruLuje in organizirano povezuje prebivalce obdin na obmodju nekdanjega lo5kega
gospostva, lo5ke rojake in druge zainteresirane osebe, ki Zelijo sodelovati pri
pospe5evanju domoznanstva v zgodovinskem, zemljepisnem, narodopisnem in
naravoslovnern po gledu,
izdaj a zbornik Lo Ski r azgledi,
izdaja zbornik Pasij onski doneski,

izdaja druge publikacije specializiranega domoznanskega zna(aja: doneske,
monografije, vodnike, porodila in druge,
prireja Blaznikove vedere, na katerih se obravnavajo domoznanske teme,

prireja za sr,'oje dlane in druge zainteresirane osebe pogovome vedere o lastnih in
drugih vedenjih. ki zadevajo LoSko ozemlje,
no dej avnost na podrodj u dom oznanstva.
prireja ekskurzije. razstave in podobne aktivnosti,
sodeluje z Lo5kim muzejem in pristojnim zgodovinskim arhivom pri proudevanju
zgodovinskih. narodopisnih in drugih dogodkov ter jima posreduje pobude za prevzem
arhivskega gradiva in muzejskih predmetov oziroma jima posreduje na terenu zbrano
arhivsko gradivo in muzejske predmete,
v sodelovanju s pristojnimi lokalnimi in drZavnimi ustanovami ter sluZbami za varstvo
naravne in kulturne dedi5dine pospe5uje prizadevanja za ohranitev zgodovinskih,
arheolo5kih. umetnostnih in narodopisnih spomenikov ter naravnih znamenitosti.
spo dbuj a raziskoval

V skladu z zgoraj opisanim namenom dtuStvo opravlja naslednje pridobitne dejar-nosti:
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trZnicah z drugim blagom (prodaja lastnih
zaloZniSkih produktov na priloZnostih stojnicah ob razlidnih dogodkih in prireditvah)
G 47.910 Trgovina na drobno po po5ti in intemetu (prodaja lastnih zaloZni5kih produktov na
priloZnostih stojnicah ob raziidnih dogodkih in prireditvah)
J 58.110 lzdapnle knjig (izdajanje lastnih knjig z domoznansko tematiko)
J 58. i40 Izdajanje revij in periodike (izdajarye lastnih zbornikov z domoznansko tematiko

-

LoSki razgledi, Pasijonski doneski in drugo)
J 58.190 Drugo zaloZni5tvo (izdajanje lastnih priloZnostnih publikacij s podrodja
domoznanstva)
P 85.590 Drugje nerazvr5deno izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (organrzaclia
pogovornih vederov, ekskurzij in priloZnostih seminarjev)

S svojo dejavnostjo dru5tvo presega interes svojih dlanov in sluZi

splo5nemu javnemu

interesu.

iraxsrvo
10. dlen

ilan dru5tva je lahko vsaka fizidna ali pravna

oseba,

kitzrazi Zeljo postati njegov dlan in ob

vdlanitvi sprejme Pravila druStva. Svojo namen tzrazi s pisno ali elektronsko pristopno izjavo.
kijo posreduje na sedeZ dru5tva in na podlagi katereje vpisan v evidenco dlanov.

ilani

druStva so lahko tudi osebe. mlaj5e od 15 let. Za mladoletne osebe do 7. leta starosti
pristopno izjavo podpi5ejo zakoniti zastopniki, za mladoletne osebe od 7. do 15. leta pa je
potrebno pisno soglasie zakonitega zastopnika.

Mladoletni dlani do 18. leta so oproSdeni pladevanja dlanarine in nimajo pravice glasovati in
biti izvoljeni v organe druStva.

I 1. dlen

Clani dru5tva so redni in dastni.

L.;.
- ::. :l'.s.-. : lahko

:

- !. r.luie na zboru dlanov, na katerem lahko razpravlja

o delu dru5tr-a: daje predloge in

::,lude za delo dru5tva,
::e.i1aga kandidate za predsednika in vse dru5tvene organe ter voli in je lahko roljen v
!-Lt.

-

-

izletov in drugih prireditev, ki jih organizira druSn'o.
sodeluje v drugih dejavnostih dru5tva v skladu s temi Pravili,
objar.lja svoje prispevke v Lo5kih razgledih, Pasijonskih doneskih in drugih druStvenih
publikacijah v skladu z uredniSko politiko in politiko dru5tva,
se seznanja z delom organov dru5tva in njegovim flnandnim poslovanjem.
se utleleZuje predavanj.

Cian druStva ima dolZnost varovati ugled dru5tva s svojim ravnanjem po Prai'ilih druStva in
p.r si ojiir modeh pospe5evati druStveno dejavnost.
Redni dlan druStva ima dolZnost pladevati letno dlanarino.

13. dlen

namero pisno sporoditi predsedniku
dru5tva. V roku desetih dni mora predsednik dlana obvestiti o dasu vpogleda.

Clan.

ki Zeli vpogled v poslovanje dru5tva. mora svojo

i4. dlen
Clanstvo v drultvu preneha z izstopom, drtanjem, ali izkljuditvijo iz druStva. Izstop je treba
pisno sporoditi na sedeZ dru5tva. dlana, ki kljub pisnemu opozorilu ved kot eno ieto po
iadnjem zboru dlanov ne poravna dlanarine za preteklo leto, se ilta iz dlansil a r dru5tvu,
dlana se drta tudi v primeru, ko ta umre.
Clana, ki je hudo prizadel ugied druStva ali hudo kr5il njegova Pravila lahko castno razsodiSde
izkljudi. Proti izkljuditvi je dopustna pritoZba nazbor dlanov, ki dokondno odlodi.

Komur preneha dlanstvo v druStvu. mora poravnati vse obveznosti do druStr a. ki so nastale do
prenehanja dlanstva.

15. dlen

Za svoje delo v organih dru5tva njihovi dlani ne preiemajo pladila. Le za izjemne uspehe in
poZr-tvovalnost. ki jih clan pokaZe pri svojem delu, mu lahko izvrSni odbor podeli ustrezlo
nagrado.
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16. clen

Castni dlani so osebe, ki imajo izredne zasluge za delovanje druitva ali za strokovno delo, ki
je povezano z namenom delovanja druStva.
Castni dlani so lahko imenovani le iz vrst dlanov druitva.
Castne dlane imenuje zbor dlanov z navadno vedino glasov.

Predlog za dastnega dlana lahko poda izvr5ni odbor ali najmanj deset dlanov druStv4 ki svoj
predlog v pisni obliki z navedbo imen predlagateljev in utemeljitvijo za imenovanje po5ljejo
izwSnemu odboru.
Castni dlan ne pladuje dru5tvene dlanarine, ima pa vse prar.'ice rednih dianov.

17. dlen

DruStvo ima lahko podpornike, pokrovitelje
Razmerja s pokrovitelji in sponzorji se uredijo

ali sponzorje, ki so fizidne ali pravne
s posebno

osebe.

pogodbo.

ORGANI DRUSTVA
18. dlen

Stalni organi druStva so: zbor dlanov, izvr5ni odbor, nadzorni odbor in dastno razsodi5de.

Po potrebi izwsni odbor druStva lahko ustanovi stalne ali zadasne komisije za opravljanje
konkretnih nalog s podrodja svojega delovanja. Mandat zadasne komisije traja do izpolnitve
naloge, zakateroje bila ustanovljena, vendar najdlje do konca mandata izvr5nega odbora, ki
jo je ustanovil.

ZBOR EIANOV
19. dlen

Zbor dlanov (v nadaljevanju zbor) je najvi5ji organ druStva.

20. dlen

V pristojnosti zbora spada:

-

sprejemanje Pravil druStva, Pravilnika o finandnem in radunovodskem poslovanju,
Pravilnika o delu dastnega razsodi5da ter sprememb le-teh,
volitve in razresitve predsednika, dlanov izvr5nega odbora, nadzornega odbora in

-

sprejemanje letnega porodila druStva,

-

dastnega razsodi5da,

-

sprejemanje porodil predsednika dru5tva, izvrSnega odbora, nadzornega odbora in

dastnega razsodi5da,

- sprejemanje programskega in finandnega nadrta za naslednje leto,
- sprejemanje usmeritev za vsebino Lo5kih razgledov,
- sklepanje o pritoZbah zoper ukrepe dastnega razsodi5da,
- sklepanje o odsvojitvi ali obremenitvi dru5tvenega premoZenj ater zadolLevanju,
- sklepanje o dru5tveni dlanarini,
- odlodanje o vdlanitvi v druge sorodne organizacije,
- sklepanje o prenehanju druStva in o prenosu preostanka premoZenja druStva v tem
-

primeru,
sklepanje o statusnem preoblikovanju druStva,
sklepanje o pritoZbah zoper odloditve organov druStva oziroma zastopnika druStva.

21. dlen

Zbor je sklepden, de je ob predvidenem dasu prisotna najmanj tretjina vseh dlanov. ee ta
pogoj ni izpolnjen, lahko zbor veljavno sklepa po preteku 15 minut, de je prisotnih najmanj 20
dlanov. Na zboru se odloditve sprejemajo z navadno vedino, tazer o sprejemu Pravil in
spremembah le-teh ter o razpustitvi druStva, ko je za sprejem sklepa potrebna dvotretjinska
vedina navzodih dlanov.

Volitve predsednika druStva, dlanov izvr5nega odbora, nadzornega odbora in

dastnega

razsodi5da so tajne, razen de zbor sprejme sklep o javnem glasovanju. Druge odloditve zbor
sprejema javno.

Zbor rzvoli 3-dlansko delovno predsedstvo, ki vodi zbor,2-dlansko verifikacijsko komisijo. ki
ugotavlja sklepdnost zbora, in 2-dlansko volilno komisijo v primeru, da gre za volilni zbor, ki
izpelje volitve in ugotovi volilni izid, ter zapisnikarja in overovatelja zapisnika.
Na zboru se pi5e zapisnik. Zapisniku so priloZeni vsi dokumenti. ki so bili kot pisno gradivo
uporabljeni na zboru. Zapisnik podpi5ejo delovni predsednik zbora, zapisnikar in overovatelj
zapisnika.

22. dlen
Zbor

je lahko redni ali izredni.

13. dlen

Na rednem zboru dlani razpravljajo in sprejemajo letno porodilo druStva, porodilo predsednika
druStva, porodilo nadzornega odbora ter programski in finandni nadrt dru5tva za naslednje
leto.
Razprava posameznega dlana lahko traja najved 10 minut. V prirneru prekoradenja lahko
predsedujodi zbora razpravljavca prekine in mu odvzame besedo.
Redni zbor mora biti vsako leto najkasneje do konca marca.
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. ;r:r. zbor sklicuje izvrsni odbor. Vabilo za rcdni zbor s predlaganim dnevnim redom in
: :. - r. ::rorajo biti poslani dlanom najkasneje sedem koledarskih dni pred datumom zbora.
- :.1:rt deset dlanov lahko najkasneje pet koledarskih dni pred datumom zbora izvrSnemu
:r 1i posreduje pisni predlog za dopolnitev dnevnega reda. V pisnem predlogu mora biti
-: =iena vsebinska utemeljitev za razliritev dnevnega reda, ustrezno gradivo in podan
_.;..-.)Ssklepa.

.-::jlo-se zaruzliritev dnevnega reda lahko dlani podajo tr-idi na zboru. Dnevni red se raz5iri,
:: zanj glasuje najmani polovica navzodih dlanov.

lj.

iien

;zredni zbor se sklide, kadar se oceni. da je to potrebno za delovanje dru5tva. Izredni zbor
iahko sklide izvrSni odbor, nadzomi odbor ali na.jmanj detrtina dlanov druStva.
Izredni zbor mora biti sklican po enakih postopkih kot redni zbor.

IZVRSNI ODBOR
25. dlen

Izvr5ni odbor je izvr5ilni organ dru5tva in opravlja organrzacijske, upravne, administrativne in
strokovno-tehnidne zadeve, ki mu iih naloZi zbor, ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v
njegovo delovno podrodje.
Izvr5ni odborje za svoje delo odgovoren zboru.

26. dlen

Izvr5ni odbor opravlja nasiednje naloge:

-

-

-

pripravlja programski in finandni nadrl zaposamezno leto, ki ga sprejme zbor,
izvaja dejavnosti dru5tva v skladu s programskim in finandnim nadrtom, ki ga je sprejel
zbor,
imenuje urednika Lo5kih razgledov in uredni5ki odbor,
sprejema uredni5ko politiko LoSkih razgledov,
skupaj s soizdajatelji oblikuje uredni3ko politiko Pasijonskih doneskov,
skupaj s soizdajatelji imenuje urednika Pasijonskih doneskov in dlane uredni5kega
odbora,

- imenuje stalne in zadasne komisije ter druga delovna telesa,
- sklicuje zbor.
- pripravi letno porodilo druStva,
- pripravlja predloge sprememb pravil in drugih sploSnih aktov.
- vodi evidenco dlanov,
- skrbi za financno poslovanje druStva.

-

sklepa pogodbe, ki so povezane z delovanjem druStva, doloda naklado in prodajne
pogoje za Lo5ke razglede in druge publikacije ter knjige, ki jih izdaja druStvo.

17. dlen

Izvr5ni odbor Steje od deset do trinajst dlanov vkljudno s predsednikom. Sestavljajo ga:
predsednik, ki je hkrati tudi predsednik druStva, podpredsednik, tajnik, blagajnik in dlani.
Predsednika in deset dlanov izvr5nega odbora na predlog izvrSnega odbora ali najmanj
clanov dru5tva volijo dlani dru5tva na zboru.
Podpredsednika, tajnika in blagajnika izmed sebe
seji po izvolitvi.

l0

izvolijo dlani izvrSnega odbora na svoji prvi

Enakopravni dlan izvrSnega odboraje urednik LoSkih razgledov.

Enakopravna dlana izvr5nega odbora dru5tva sta predstavnik Lo5keg a muzeja St<oqa Loka in
predstavnik Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Enota v Skoqi tot i.

Najkasneje dva meseca pred iaekom mandata izvr5nega odbora predsednik pisno povabi
direktorja Lo5kega mtzeja in vodjo Zgodovinskega arhiva Ljubljana, enota v Skofji Loki, da s
pisnim sporodilom imenujeta svojega predstavnika. ee imenovanje ni sporodeno najkasneje v
enem mesecu po prejemu pisnega povabila, se Steje. da Lo5ki muzej in Zgodovinski arhiv
Ljubljana, enota v Skoqi Loki, nimata namena imenovati svojega predstavnika v izvr5ni
odbor.

28. dlen

Mandat predsednika in dlanov izvrSnega odbora traja tri leta z moLnostjo ponovne izvolitve.

29. dlen

Izvr5ni odbor se na sejah sestaja po potrebi.
IzvrSni odbor je sklepden, de je na seji navzodih vedina dlanov. Sklepi so sprejeti, de zanje
glasuje ved kot polovica navzodih dlanov. Glasovanje je javno. V primeru neodlodenega
itevila glasov se glasovanje ponovi. e e je tudi v drugem primeru glasovanje neodlodeno, glas
predsednika prevlada.

10. clen
Seie izvrSnega odbora so redne, izredne in korespondendne.

I1. dlen
sklicuje predsednik druStva. Prvo redno sejo izvr5nega odbora po
rzvolitvi sklide predsednik najkasneje v tridesetih dneh po zboru, na katerem so bili izvoljeni
novi dlani.
R.edne seje izvr5nega odbora

Redna seja se v pisni ali elektronski obliki sklide najkasneje pet dni pred datumom seje. V
sklicu seje mora biti predlagan dnevni red in po potrebi gradivo zapredlagane todke dnevnega
reda.

Clani izvr5nega odbora se pisno opredeliio. aii Zelijo vabila in gradivo za seje prejemati v
tiskani ali v elektronski obliki.

32. dlen

Izredni sklic seje izvr5nega odbora lahko v pisni obliki zahtevajo najmanj trije dlani izvr5nega
odbora ali nadzorni odbor. Zahteva za sklic izredne seje izvr5nega odbora mora biti poslana
predsedniku druStva.

Pri zahtevi za sklic iztedne seje mora biti podana pisna utemeljitev sklica, predlagan dnevni
red in gradivo za sejo.
ee predsednik zahtevane izredne seje ne sklide v 15 dneh od vloZene zahteve,jo lahko sklide
predlagatelj.

33. dlen

V nujnih primerih lahko predsednik sklide korespondendno sejo izvr5nega odbora. Za nujne
primere se smatra dasovni ali vsebinski vidik predlaganega dnevnega reda.
Korespondendna seja se sklide v elektronski obliki najkasneje dvanajst ur pred pridetkom
glasovanja na korespondendni seji. V sklicu seje mora biti podan dnevni red, gradivo, predlog
sklepov in das ter nadina glasovanja.
Zatrtevo za sklic korespondendne seje izvrSnega odbora lahko v pisni obliki, ki mora biti
poslana predsedniku druStva, poda najmanj tretjina dlanov izvr5nega odbora. V sklicu mora
biti podan predlagan dnevni red, gradivo, predlog sklepov in das ter nadin glasovanja.

Predsednik mora korespondendno sejo sklicati najkasneje
prejema pisne zahteve.

v roku Stiriindvajsetih ur od

34. dlen

elani izvrSnega odbora na seji lahko
predlagalo dopolnitev dnevnega reda. Dnevni red se dopolni. ce predlog sprejme najmanj
Redne in izredne seje izvrSnega odbora vodi predsednik.

polovica prisotnih dlanov.
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35. dlen

Na sejah izvr5nega odbora se pi5e zapisnik, ki ga pi5e tajnik druStva. O sprejemu zapisnika
glasuje na naslednji seji izvr5nega odbora. Sprejeti zapisnik podpi5eta predsednik in tajnik.

se

36. dlen

Sklepi izvr5nega odbora se zaporedno Stevildijo. Na vsaki seji predsednik oziroma nosilci
posameznih aktivnosti porodajo o izvajanju sklepov. Tajnik druStva vodi evidenco izvedenih
in neizvedenih sklepov.
37. dlen

V

primeru zmanj5anja Stevila dlanov izvr5nega odbora se lahko na prihodnjem zboru za
obdobje do zakljudka mandata izvedejo volitve nadomestnih dlanov, vendar do najved
polovice dlanov izvr5nega odbora. de se Stevilo dlanov izvr5nega odbora v koledarskem letu
zmanj5a zave\ kot polovico, je potrebno sklicati izredni zbor.

PREDSEDNIK
38. dlen

Predsednik druStva
Loka.

je zakoniti zastopnik

druStva in

je registriran pri Upravni

enoti Stoqa

39. dlen

Ob odsotnosti predsednika zastopa dru5tvo podpredsednik. Za posamezne zadeve lahko
predsednik trajno ali za doloden das pooblasti posameznega dlana izw5nega odbora.
Pooblastilo mora biti pisno in o njem obveSden izvr5ni odbor.

40. dlen
Predsednik druStva:
- zastopa dru5tvo nasproti tretjim osebam,
- sklicuje in vodi seje izvrSnega odbora,
- v imenu dru5tva podpisuje vse pogodbe in druge dogovore, povezane z dejavnostjo
druStva,
- podpisuje letno porodilo druStva,
- podpisuje in s tem potrdi prejete radune, ki so izstavljeni na dru5tvo v skladu
programom druStva, sprejetimi sklepi izvr5nega odbora in podpisanimi pogodbami ter
drugo radunovodsko in finandno dokumentacijo.
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41" dlen

Mandat predsednika druStva traja tri letazmoZnostjo ponovne izvolitve.

42. i]en
Predsednika dru$tva

voli zbor na predlog izvr5nega odbora ali najmanj 10 dlanov.

Najkasneje dva meseca pred iztekom mandata predsednika in izvr5nega odbora izvrSni odbor
povabi vse dlane drustva k podajanju predlogov zakandidate zanovega predsednika in dlane
izvrsnega odbora. Predlog mora biti poslan najkasneje mesec dni po poslanem povabilu.
Predlogu morajo biti priloZena pisna soglasja kandidatov.

43. dlen

V primeru morebitnega odstopa predsednika pred iztekom mandata mora biti odstopna izjava
v pisni obliki por..dorr*a izvrSnemu in nadzornemu odboru. Predsednik mora svoje
dni po sprejemu njegovega odstopa na seji izvr5nega
dolZnosti opravljati 5e najmanj
-zbora, mesec
ki voli novega predsednika, pristojnosti predsednika opravlja
odbora. V dasu do sklica
podpredsednik, ob njegovi odsotnosti pa najstarejSi dlan izvr5nega odbora.

44. dlen

Ob zamenjavi predsednika bodisi zaradi rednega izteka mandata ali preddasnega odstopa
morata stari in novi predsednik opraviti primopredajo v pisni obliki. Sestavni del
primopredajnega zapisritu .1" porodilo tajnika o sklepih izvrSnega odbora in porodilo
blagajnika.

NADZORNI ODBOR
45. dlen

Nadzorni odbor spremlja innadziradelo izvr5nega odbora. Opravlja stalni nadzor finandnega
poslovanja dru}tva in ugotavlja, ali se sredstva uporabljajo zakonito in gospodarno ter v
skladu z namenom delovanja druStva. Nadzorni odbor je odgovoren zboru in mu na
zasedanjih pisno poroda.

46. dlen

Nadzomi oclbor sestavljajo trije dlani. ki jih izvoli zbor za dobo Stirih let. Predsednika
nadzomega odbora izvolijo dlani izmed sebe na svoji prvi seji'

prvo sejo nadzomega odbora po izvoiitvi sklide predsednik dru5tva najkasneje v tridesetih
dneh po izvolitvi.
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47. dlen

Nadzorni odbtrr srreienLa r eljavne sklepe" de sta na seji navzoda vsaj dva dlana

Za veljavnost

spreietega sklepa

je

.

potrebno, da na seji zanj glasujeta vsaj dva dlana

nadzornega odbr,ra.

ilani

nadzom.{a odbora ne morejo biti hkrati dlani izvrSnega odbora, so pa vabijeni

na

njegove seje.

Sklicatelj sej in rineea odbora

je

dolZan poslati vabilo

in

gradiva za sejo tudi dlanom

nadzomega odbora.

iasrxo R\zsoDiscE
48. dlen
Za disciplinski prekrsek dlanov dru5tva se Steje:

* namemo krienie Pravil dru5tva,

-

*

-

neizpolnier an-1e oziroma nespo5tovanje sprejetih sklepov organov druStva,
neizpolnjer anje ali zanemarj anje zaupanih zadolZitev,
vsako drugo rar-nanje. ki je nasprotno ciljem in namenu dru5tva ter dolodilom teh
Pravil. kadar bi to huje prizadelo interese in ugled druStva.

49" dlen
O prekrSkih odloca na prvi stopnji dastno razsodiSde drultva, ki vodi postopek po Pravilniku o
delu dastnega razsodiSca. O pritoZbah proti ukrepom dastnega razsodi5da kot drugostopenjski
organ odloda zbor na pn'em naslednjem zasedanju.

50. dlen

iastno razsodiSde sestavlja-jo trije dlani, ki jih

za dobo Stirih let

izvoli zbor.

Predsednika dastnega razsodi5da izvolijo dlani izmed sebe na svoji prvi seji. Prvo sejo
dastnega razsodi5da po izvolitvi sklide predsednik druStva najkasneje v tridesetih dneh po
izvolitvi.
Castno razsodiSde

je za svoje delo odgovomo zboru.

iastno razsodi5de sprejema veljavne skiepe,

de sta na seji navzo(avsaj dva dlana

.

Zaveljavnost sprejetega sklepa je potrebno. da na seji zanj glasujeta vsaj dva dlana dastnega
razsodiSda.

t2
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51 .

dlen

Castno razsodilce lahko izrede dlanu drultva naslednje ukrepe:

- ustni opomin:
- pisni opomin:
- izkljuditev iz dru5tva.
52. dlen

podrobnejSi nacin delovanja dastnega razsodiSda
razsodi5da. ki ga sprejme zbor.

je opredeljen v Pravilniku o delu

dastnega

LOSKI RAZGLEDI
53. dlen

Dru5tvo rzdala domoznanski zbornik Lo5ki razgledi. ki izhaja praviloma vsako leto. Lo5ki
razgledi prinaSajo znanstvene, poljudne in leposlovne prispevke, ki obravnavajo zgodovinsko,
n tL.no, zeml-]episno. nuruuorlor;r,o, narodopisno, gospodarsko in drugo druZbeno dogajanje
v obdini Stoqa Loka in okolici v preteklosti in sedanjosti'

54. dlen
Lo5ke razglede ureja sedemdlanski uredni5ki odbor. ki ga sestavljajo urednik in Sest dlanov.
predlog
Urednika imenuje izr,r5ni odbor. elane uredni5kega odbora imenuje izvr5ni odbor na
na
urednika. Informaciia o imenovanju urednika in uredniSkega obora se posreduje dlanom
prvem naslednj em zboru.

55. dlen

Uredni5ki odbor je pri pripravi vsebine Lo5kih razgledov dolZan upo3tevati usmeritve' ki
sprejme zbor. in urednisko politiko. ki jo sprejme izvrSni odbor.
UredniSki odbor pripravi predlog vsebine Lo5kih razgledov
izvr5nemu odboru.

in ga posreduje v

jih

obravnavo

Mandat uredniSkega odbora traja tri letazmoLnostjo ponovne izvolitve'

56 clen
.u;,r.io LoSkih razgledov soflnancira Obdina St oga Loka'
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FINANENO IN RAEUNOVODSKO POSLOVANJE DRUSTVA
57. dlen

DruStvo pridobiva sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov:
- zzbrano dlanarino,
- z dohodkom iz pridobitne dejavnosti,
- z darth-- volili in zaPu5dinami,
- s prisper"ki donatorjev in sponzorjev,
- iz jarnih sredstev.

prihodkov nad odhodki, leee druSwo pri opravljanju pridobitne dejavnosti ustvari preseZek
delitev premoZenja
tega porabi- za imajanl. d";urnorti, zi katero je ustanovljeno' Vsaka
druStva med svoje Elane je nidna.

58. dlen

premozenie drusfi'a sestavljajo vse premidnine. nepremidnine in druga sredstva' s
nepremidnin dru5tva
premo2enlen-L drustva ,pru,rqu izvr3ni odbot. O nakupu in odtujitvi
vrednosti'
odloda zbor. kr o,lloda tuii o oAtriitui dragocenih predmetov muzejske
izvrsnega odbora'
Premidnine se lahko kuprjo ali odtujijo tretji osebi le na osnovi sklepa

59. dlen
Dru5tr o r odi tlnandno in radunovodsko poslovanje po predpisih,
radunor odsko delovanje dru5tev.

ki

urejajo finandno in

letno porodilo'
Poslor-no leto drustvaie koledarsko leto, za katerega drustvo sestavlja

sta dolodena v
Nadin in oblika izkazovanja podatkov o premoZenju in poslovanju druStva
praviiniku o finandnem in radunovodskem poslovanju'
podatki o delovanju dru5tva se spremljaj o tn izkazujejo v skladu z radunovodskim standardom
za dru5tva.

dogovor z zunanjim
DruStvo za izvajanle flnandnih in radunovodskih aktivnosti lahko sklene
je za sodelovanje in nadzor nad delom
izvajalcem, ki ga sprejme izvr5ni odbor. V tem primeru
zunanj e ga izv a1 alca o d gov oren b I agaj ni k dru5tv a'

60. dlen
druStva, financni arhiv
Vsa dokumentacija dru$tva se hrani v arhivu druStva, ki ga vodi tajnik
predloZiti tajniku in
pa vodi blagajnik drustva. Odgovorne osebe so dolZne dokumentaciio
tlagajniku ,ra;lasrteje v roku enega meseca po njenem nastanku'

t4

OBVESCA\JE
61. elen

DruStro o srojem delovanju tekod.e obveSda dlane in 5ir5o javnost preko spletne strani
uril..md1oka.si. jar nih glasil in osebnih obvestil dlanom. Na spletnih straneh so predstavljeni
osno\ ni podatki o dru5tvu in zapisniki zborov ter sej izvrSnega odbora.
Osebna ob,r estila clanom so lahko poslana po navadni ali elektronski poSti.

PRE\E

H.\\JE DELOVANJA DRUSTVA

62. ilen
DruStr o preneha:

po r t'rlji ilano'n,.
po sanlem zakonu.
zaradi spojin'e z drugimi dru5tvi.
zaradi pripojitve k drugemu dru5tvu,
s stecaiem.
na podlagi sodne odlodbe o prepovedi delovanja.
DruStr o lahlio sprejme sklep o prenehanju. Zatak sklep mora glasovati najmanj dve tretjini na
zboru prisotnih dlanov, ob pogoju da je pri glasovanju prisotna najmanj polovica dlanov.

Po samem zakonu dru5tvo preneha, de dejansko preneha obstajati oziroma de je bilo v
obdobju petih let dvakrat pravnomodno kaznovano za prekr5ek iz tretje todke prvega odstavka
52. dleria Zakona o dru5tvih.
Dru5tr o tudi lahko spreime sklep o pripojitvi k drugemu dru5tvu ali spojitvi z drugimi druStvi.

63. dlen

ee druStvo preneha delovati, preide njegovo prernoZenje druStvu, zavodu, ustanovi ali drugi
nepridobitni pravni osebi s podobnimi cilji. ki jo dolodi zbor ob sklepanju o prenehanju
delovanja.
Ce se druStvo pripoji k drugemu dru5tvu oziroma spoji z drugimi druStvi, preide premoZenje
dru5tr,a na druStvo. h kateremu bi se druitvo pripojilo oziroma na dru5tvo, ki bi nastalo s
spojitvijo z drugimi dru5tvi.

t5

KONENE DOLOEBE
64. dlen

Pravila Muzejskega druStva Stoga Loka zbor sprejema
dlanov.

z

dvotretjinsko vedino navzodih

65. dlen
Ta pravila so bila sprejeta na zboru dlanov Muzejskega drustva Stoqa Loka 2g.
marca 2017,
zadnejo pa veljati in se uporabljati, ko jih overi upravna enota Skoqa Loka.

Z

dnem uveljavitve teh Pravil prenehajo veljati pravila,
marca 2008.

ki

so bila sprejeta

na zborudlanov

predsednik Muzejskega druStva Skoqa
mag. Aleksander Iglidar
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