
t1.
l-Y

Na podlagi4. in 9. dlena Zakona o dru5wih (Uradni list RS 5t. 6U05 s spremembami in dopolniWami,
v nadaljevanju: ZDru-l, zakon) je obdni zbor Turistidnega dru5wa Gorje dne 18.06.2019, dne
23.O9.2OL9 i n d ne 3t.O3.2022 sp reje I nasl ed nja

PRAVILA

TU RISTIEru EGA DRUSTVN GORJ E

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. dlen

Turistidno dru5tvo GORJE (v nadaljevanju: TD, druitvo) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno
zdruZenje fizidnih oseb, ki se zdruZujejo na prostovoljni osnovi, pod pogoji, ki so dolodeni v tem
temeljnem aktu (v nadaljevanju: Pravila) zaradi skupnih interesov pospeievanja turizma v vseh
njegovih oblikah.

2. dlen

Dru5tvo deluje na obmodju obcin Gorje, BIed in Jesenice.

3. dlen

Dru5tvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedei druStva je v Podhomu, v obdini Gorje.

Dru5tvo ima dva zakonita zastopnika: predsednika in podpredsednika dru5tva.

Druitvo ima svoj pedat in znak. Znak dru5tva je v osnovi sestavljen iz treh barv: modre, zelene in
rumene, ki simbolidno ponazarjajo tri prvine naSega okolja. Zelena: element narave - polja in
travniki, modra: element vode in rumena: element svetlobe - sonca. Zgornji del podobe v modri
barvi predstavljajo vrhovi gora - ponazarjajo na5 skupni simbol Triglav. Pod zgornjim delom si
sledijo tri v desno za5iljene puSdice, ki ponazarjajo barve na5ega okolja. Pod omenjenimi napisi
se vije napis TURISTICNO DRUSTVO GORJE, pri demer je zapis GORJE vedji kot zapis turistidno
druStvo. Znak zajema vse te elemente, stilizirano, enostavno in prepoznavno.

Znak dru5tva je naslednji in izgleda:

TURtSTte ruO DRUSTVO

GORJE



I

f,

V sklopu celostne grafidne podobe se znak druStva uporablja tudi v kontrastni podobi, pri demer
je znak iz osnovne izvedbe postavljen na moder pravokotnik v predpisani barvi, tekstualni del
zapisa z vrhovi gora in v osnovi modra pu5dica so tokrat predstavljeni v belem kontrastu.

4. dlen

Drultvo se lahko povezuje v regijsko turistidno zvezo ter Turistidno zvezo Slovenije, kot tudi v druge
organizacije in zveze, ki delujejo na podrodju turizma. Ob sprejetju teh Pravilje dru5tvo dlan Gorenjske
turistidne zveze Kranj in Turistidne zveze Slovenije.

Za delovanje druStva veljajo ta Pravila.

5. dlen

Delovanje druStva je javno, kar se zagotavlja zlasti:

o z obveSdanjem dlanov, obdanov in zainteresirane javnosti o aktivnostih in pomembnej5ih
od loditva h orga nov d ruStva,

o s poiiljanjem vabil in gradiv,
. s tem, da so zapisnikivseh sej organov druitva dostopni vsem ilanom dru5tva na spletni strani

dru5tva ob uporabi orodij, ki zagotavljajo identifikacijo dlanov, varstvo osebnih podatkov. Za

zagotovitev javnosti dela druitva ter za dajanje informacij sta odgovorna predsednik in
podpredsednik d ruitva.

II. NAMEN, CIUI, NALOGE in DEJAVNOST DRUSTVA

6. dlen

Namen dru5tva je spodbujati razvoj turizma, krepiti turistidno kulturo in uresnidevati skupne cilje
turistidnega razvoja v Obdini Gorje in 5ir5e.

Dru5tvo uresniduje svoj namen tako, da:

o vzdrZuje sotesko Vintgar in druge naravne znamenitosti,
o skrbi za vkljudevanje zainteresiranih obdanov, zlasti mladine v dlanstvo druitva,
o s tedaji, predavanji publikacijami, razstavami, ekskurzijami in izleti skrbi za turistidno vzgojo

svojega dlanstva in ostalega prebivalstva,
o pospeSuje rekreacijo in turizem med obdani in 5ir5e,

. se zavzema za varstvo naravnih in kulturno-zgodovinskih spomenikov in celotne krajine ter
organizira in se vkljuduje v akcije za varstvo okolja,

. samostojno ali v sodelovanju z drugimi izvriuje akcije, sodeluje ali daje pobude za turistidno
urejanje svojih krajev,

. daje pobude in predloge za vkljufevanje za turizem pomembnih objektov in znamenitosti v
turistiino ponudbo, kakor tudi za izgradnjo potrebnih turistidnih objektov,

. spremlja vpra5anje turizma in njegovega razvoja ter predlaga pristojnim organom ustrezne
ukrepe za izboljSanje in razvoj le-tega,



pospe5uje, sodeluje, organizira in opravlja sploino turistidno propagando in informacijsko
dejavnost v interesu celotnega obmodja Gor'rj in Bleda,
organizira, izvaja, koordinira in sodeluje pri organizaciji vseh vrst kulturnih, zabavnih in drugih
prireditev, ki pospeiujejo turizem,
sodeluje in pomaga svojim ilanom priSiritvi in obnovinastanitvenih kapacitet,
sodeluje z druglmi dru5tvi in organizacijamiv regiji,
ustanavlja pravne osebe zasebnega prava, sodeluje v javno-zasebnih partnerstvih in drugih
primernih organizacijskih oblikah usmerjenih v dejavnost pospeSevanja turizma. Oseba,
oziroma druiba, kijo druSwo ustanovi, je v 100% lasti dru5tva.

7. dlen

Cilj druitva je ohranjanje kulturno-etnoloSkega izrodila, spodbujanje razvoja turizma in turistidne
promocije, promoviranje in sodelovanje v aktivnostih povezanih s distim in urejenim okoljem, biti
enakovreden sogovornik z ostalimi turistidnimi subjekti, lokalno skupnostjo in zainteresiranimi
posamezniki in dru5tvi.

8. dlen

Naloge dru5tva so:

vodenje, koordiniranje in zagotavljanje izvajanja dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj
in pospeievanje turizma v kraju in 5irie,
sodelovanje z drugimi turistidnimi dru5tvi in zvezami, kot tudi z drugimi dru5tvi,
vzpodbujanje dlanov k aktivnemu delovanju,
organiziranje in sodelovanje pri turistidni vzgoji in izobraZevanju prebivalstva zlasti mladine,
organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji turistidnih, kulturnih zabavnih in drugih
prireditev, delavnic a li projektov,
spodbujanje razvoja sobodajalstva in drugih turistidnih dejavnosti,
organiziranje in vodenje akcij med dlani za urejanje krajine, krajev ter objektov,
spodbujanje k izdajivzgojne, strokovne in ostale literature ter edicij turistidno propagandnega
znaiaja, zaloZni5tvo,
varstvo okolja , naravne in kulturne dedis6ine ter ljudskih obidajev,
sploSna informacijska dejavnost,
skrb za strokovno izobraievanje dlanstva in predvsem zaposlenih v druitvu.

9. Elen

Dru5wo lahko opravlja pridobitne dejavnosti, de izpolnjuje pogoje, kijih za opravljanje posamezne
pridobitne dejavnostidoloda zakon, pritem pa morajo biti pridobitne dejavnostitakine, da z njihovim
opravljanjem dru5tvo neposredno ali posredno pripomore k uresnidevanju namenov oziroma ciljeq ki
jih zasleduje dru5tvo in so potrebne za dosego ciljev dru5tva.

PreseZek prihodkov nad odhodki se v celoti trajno namenja za uresnidevanje namenov in ciljev
delovanja druStva in se ne deli med Elane.

Pridobitne dejavnosti, ki jih opravlja drustvo, so:

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

47.LgO Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah (prodaja spominkov)



. 47.99O Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trinic (prodaja blaga preko
prodajnih avtomatov)

. 49.39'J, Medkrajevni in drug cestni potniSki promet ( kot dopolnilna dejavnost prevoz s

kombiniranim vozilom na relaciji soteska Vintgar-avtobusna postaja na Blejski Dobravi)

. 52.210 Spremljajode storitvene dejavnosti v kopenskem prometu (pobiranje parkirnine na

lastnem parkiri5du)

. 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov (dajanje lastnih nastanitvenih
zmogljivosti (sobe)v najem za kraj5i das)

. 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov (oddajanje lastnega, najetega prostora oziroma
prostora v upravljanju za Sotore in prikolice, avtodome in premidne objete za kraj5i ias)

. 56.L01 Restavracije in gost lne (priprava in prodaja jedi in pijad v lokalu - lastni objekt)

. 56.1-03 SlaSdidarne in kavarne (priprava in prodaja sveiih sla5dic in pijad, toplih in hladnih

napitkov)

. 56.300 StreZba pijad (todenje pijad na stojnicah, kioskih in drugih zadasnih objektih, na

prireditvah, ki jih organizira druStvo)

. 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremidnin (oddajanje stojnic na lastnem

zemljiSdu)

. 77.1,1O Dajanje lahkih motornih vozilv najem in zakup (dajanje v najem osebnih avtomobilov)

. 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup (dajanje v najem avtobusov brez voznika)

. 77.2L0 Dajanje Sportne opreme v najem in zakup (dajanje koles v najem)

. 93.190 Druge Sportne dejavnosti (organiziranje in promocija Sportnih dogodkov)

. 93.299 Druge nerazvridene dejavnosti za prosti das (organiziranje predstav in prireditev

razvedrilne narave).

Kot dopolnilna dejavnost druitva se Steje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno

dejavnostjo sestavlja dolodeno storitev ali doseiek, oziroma zagotavlja boljSo izkoriSdenost sredstev

TD.

III. ELANSTVO, POGOJI IN NA.IN VELANJEVANJA

10. dlen

Dru5tvo ima redne in dastne dlane.

elanstvo v druStvu je osebno. elan TD lahko postane vsakdo, ki sprejme pravila in program druStva.

elanstvo v dru5tvu je prostovoljno in ga potrdi upravni odbor kot organ druStva.

e lan druStva je lahko oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

o je slovenski drZavljan ali tuja fizidna oseba, ki je polnoletna, ki je obdan ali mladoletnik do

dopolnjenega 15. leta s pisnim soglasjem star5ev oziroma skrbnikov,

r podpi5e pristopno i4avo, plada dlanarino in sprejme ta Pravila,

. oseba, kije bila iz druStva izkljuiena in je od izkljuditve iz dlanstva preteklo ved kot dve leti.



S pristopno izjavo bododi dlan izrazi Zeljo postati dlan dru5tva, se zaveZe, da bo delovalv skladu s pravili
druitva in da bo pladeval dlanarino.

Kandidat za dlana druitva predloii podpisano pristopno izjavo upravnemu odboru, ki preveri
izpolnjevanje pogojev za dlanstvo, dolodeno v tem dlenu. Upravni odbor kandidate, ki izpolnjujejo
pogoje za dlane potrdis sklepom.

Stele se, da kandidat postane dlan druStva s sklepom UO.

de se v dru5tvo vdlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima
poslovne sposobnosti, podpi5e pristopno izjavo njen zakonitizastopnik. Za osebo od sedmega leta do
dopolnjenega 15 leta starosti more zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v dru5tvo podati pisno
soglasje.

elane druStva do dopolnjenega 15. leta starosti pri upravljanju oziroma izvrievanju pravic in
obveznosti v skladu s temi Pravili, zastopajo njihovi zakoniti zastopniki (starii oziroma skrbniki).

Mladoletni dlani dru5tva imajo enake pravice in dolZnosti kot ostali dlani dru5tva, razen pravice biti
izvoljen v organe druStva (pasivna volilna pravica).

Osebe, ki ne izpolnjujejo pogoje za dlana druStva, UO obvesti, da ne izpolnjujejo pogojev za dlana
d ruitva.

11. dlen

Dru5tvo vodi knjigo dlanov. Z osebnimi podatki dlanov, ki so vpisani v tej knjigi, dru5tvo ravna v skladu
z vsakokrat veljavnim zakonom ali drugim veljavnim podzakonskim aktom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov. Vpogled v knjigo dlanov imajo samo obstojeii dlani drustva.

TD Gorje je dolzno do 31.1. v letu izdati pladilne naloge za pladilo danarine.

elanarina se plada ob vdlanitvi za tekode koledarsko leto, nato pa do 28.02. za tekode leto, razen v
kolikor ni s temi pravili doloieno drugade.

12. dlen

eastni dlan druStva lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj druStva in turizma, kar
dokazuje s svojim delom in obnaSanjem.

O imenovanju dastnega dlana druStva odloda obdni zbor na predlog UO. O njih se vodi posebna
evidenca.

eastni ilan ni dolian pladati dlanarine.

elanstvo v dru5tvu preneha:

o s prostovoljnim izstopoffi,
o s sm rtjo,

13. dlen



. z izbrisom,
o z izkljuditvijo na podlagi sklepa obdnega zbora,
o s prenehanjem delovanja druitva.

elan izstopi iz dru5tva, ko poda pisno izjavo, da ne Zeli biti ved dlan in izstopi ter velja, da je odstopil z

dnem predloZitve pisne izjave druStvu.

elan je izbrisan iz drultva, v kolikor ne plada dlanarine do dneva zasedanja rednega obiega zbora.
lzbrisanemu dlanu preneha dlanstvo z dnem zasedanja obdega zbora.

elan je izkljuten iz dru5tva, v kolikor ne deluje v interesu druStva ali deluje v nasprotju z interesi
dru5tva ali zlorabi pravice dru5tva. O izkljuditvi iz dlanstva druStva odloda obdni zbor na predlog
dastnega razsodiSda.

IV. DOLZNOSTI iN PRAVICE ELANOV

14. dlen

Pravice rednih dlanov druStva so:

r Sodelujejo in odlodajo o delu druStva, v okviru pristojnosti, dolodenimi s temi Pravili;

r Volijo in so lahko izvoljeni v organe dru5tva (polnoletni dlani);

o Dajejo predloge in pobude za delovanje dru5tva;

r Lahko sodelujejo v vseh aktivnostih, kijih organizira dru5tvo;

r So obveSdeni o delu organov druStva;

r UZivajo pravice, kijih daje dru5tvo svojim dlanom;

r Da vlagajo pisne pritoibe v zvezi z delom katerega koli organa druitva, o kateri odloda dastno

razsodiSde;

o Predlagajo dlane v organe druStva, komisije in delovna telesa, v skladu s temi Pravili

r zahtevati vpogled v poslovanje druStva, vpogled mu mora biti omogoden v roku L4 dni, od dne

prejema pisne zahteve dlana. Vsak vpogled se zabeleZi v knjigo vpogledov.

eastni dlan dru5tva ima vse pravice kot jih ima redni dlana dru5tva.

15. dlen

DolZnosti rednih dlanov dru5tva so:

r Sodelujejo priopravljanju druitvenih nalog;

r Spo5tujejo temeljni akt dru5tva (Pravila) in druge akte ter sklepe druStva oziroma odloditve

njegovih organov;

r Se udeleZujejo obtnih zborov in drugih oblik delovanja druStva;

o Redno pladujejo dlanarino;

o Varujejo ugled dru5tva;

r Prena5ajo svoje izkuinje in znanje na mlajSe in nove dlane druStva;

r Z osebnim prizadevanjem, znanjem in izku5njami in vzorom pripomorejo k uresnidevanju

delovnega programa d ru5tva;

r Posredujejo druStvu informacije, kiso potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog;

r Skrbijo za sredstva s katerimi razpolaga druStvo;



r Varujejo poslovne informacije in podatke druitva, za katere velja, da bi lahko v primeru, ko bi
postali dostopnitretjim osebam, druStvu povzrodil Skodo ali zmanjSanje ugleda.

V. ORGANIZACIJA IN NA.IN UPRAVUANJA DRUSTVA

ORGANI DRUSTVA

16. dlen

Organi dru5tva so:

o Obdni zbor;

o Upravniodbor;
o Nadzorniodbor;
. eastno razsodiSde

Posamezni dlan Uo, ttlo in e R je lahko izvoljen dvakrat zaporedoma.

Turistidno dru5tvo Gorje ima dva zakonita zastopnika.

Voljeni funkcionar druitva je Predsednik druStva, kije tudi zakoniti zastopnik dru5tva.

Drugi zakoniti zastopnik dru5tva je podpredsednik dru5tva, ki je hkrati dlan UO. Dru5tvo zastopa
samostojno, v primeru, kije dasovno omejen na odsotnost predsednika.

Podpredsednika druStva se kot drugega zakonitega zastopnika druStva vpiSe v register dru5tva.

elan Uo ne sme biti hkratidlan No, dlan No pa ne sme biti hkratitudi dlan Uo.

Za operativno delo dru5tva je odgovorna strokovna sluZba druStva, ki jo vodi oseba, zaposlena na
delovnem mestu: Strokovnivodja Turistidnega dru5tva Gorje (v nadaljnjem besedilu: Strokovnivodja).

V okviru druStva lahko delujejo komisije in druga delovna telesa druitva, ki niso organ dru5tva,
predstavljajo pa nadin dela druitva.

Komisije in druga delovna telesa imenuje UO. Hkratiz imenovanjem mora UO dolodititudi naloge,
kijih komisija ali drugo delovno telo mora opraviti in roke za izvedbo del.

Mandat organom druStva traja 4leta, od dne izvolitve na obdnem zboru.

17. dlen

obdni zbor je najviSjiorgan dru5tva in ga sestavljajo vsi redni dlani druitva.

Obdni zbor je reden ali izreden.

Redni obdni zbor druStva sklide predsednik druStva v normalnih pogojih poslovanja najmanj dvakrat
letno, praviloma enkrat vvsakem polletju z objavo vabila na obdnizbor na spletnistranidruitva, kjer



mora biti v vabilu objavljena navedba dasa in kraja zbora in dnevni red. Vabilo, ki vsebuje dnevni red

in navedbo dasa in kraja obdnega zbora se istodasno objavi na krajevno obidajen nadin. Steje se, da je

bil sklic objavljen na krajevno obidajen nadin, de je objavljen na oglasni deski lokalne skupnosti, na

obmodju, kjer druitvo deluje ali v najmanj enem lokalnem glasilu. Vabilo z navedbo dasa in kraja

obdnega zbora se posreduje posameznemu dlanu po po5ti ali na elektronski naslov, v kolikor dru5tvo
razpolaga z elektronskim naslovom in je dlan podal soglasje za obveSdanje preko elektronskega

naslova. Gradivo k dnevnemu redu mora biti objavljeno na spletni strani dru5tva najkasneje sedem

dni pred obdnim zborom.
O sklicu rednega in izrednega obdnega zbora morajo biti obveideni dlani najmanj 15 (petnajst) dni

pred dnevom obdnega zbora.

Obdni zbor je sklepden, de je ob uri sklica na kraju zbora navzodih najmanj polovica vseh rednih dlanov

z glasovalno pravico, ki so na dan pred datumom obdnega zbora veljavno vpisani v knjigo dlanov in

izpolnjujejo pogoje za dlanstvo, dolodene v teh Pravilih.

ee ob predvidenem zadetku obdni zbor ni sklepden, se zadetek odloii za petnajst minut po uri sklica.

Po preteku petnajst minut obdni zbor veljavno sklepa v skladu z dnevnim redom, de je prisotnih

najmanj 50 ( petdeset) rednih dlanov druitva z glasovalno pravico, kar se ugotovi z vpogledom v knjigo

dlanov.

Vsak redni dlan ima en glas, vsi glasovi rednih dlanov so enakovredni in neprenosljivi.

OBEN I ZBOR

18. dlen

Obdni zbor je pristojen, da:

r sprejema Pravila in dopolnitve Pravil,

o sprejema program dela,
o sprejema finandni nadrt in rebalans finandnega nadrta,

o potrjuje letno finandno porodilo,
. razpravlja in odloda o porodilih in predlogih UO, NO in dastnega razsodiSda,

o odloda o predlogih, pobudah in pro5njah svojih dlanov,

o voli predsednika ter (tri) dlane UO, dlane in namestnike NO ter dlane e R,

o razreiuje predsednika ter vse dlane UO, dlane in namestnike NO ter dlane e R,

. se seznani s predloZenim seznamom 5. (petih) kandidatov za UO po predlogu predsednika UO,

o odloda o pritoZbah zoper sklepe eR,

o odloda o prenehanju druitva,
o imenuje delovna telesa obdnega zbora (delovno predsedstvo,)

o t'ta predlog UO odloia o vi5ini dlanarine,
o odloda o izkljuditvi dlanov,
o sklepa o statusnih spremembah dru5tva odloda o drugih zadevah v skladu s predpisi in temi

pravili.
o v okviru sprejemanja finandnega nairta, potrjuje skupno viSino sredstev, za delo v organih

druStva, sicer viSino sejnin in povradila stro5kov v zvezi z opravljanjem dela v organih druitva
terviSino nagrade do katere so upravideni dlaniUO in NO druStva.



Obdni zbor vodi delovno predsedstvo.

Sklep je sprejet, de je zanj glasovalo ved kot polovica dlanov ki so glasovali, razen glede prenehanja
dru5tva, odtujitve in razdelitve premoienja , za kar je potrebna 2/3 (dvotretjinska) vedina navzodih.

Glasovanje je praviloma javno, razen de obdni zbor ne odlodi, da bo o posameznih zadevah odlodal s
tajnim glasovanjem.

19. dlen

lzredni obdni zbor se sklide na osnovi sklepa UO, na pisno zahtevo ved kot 50 (petdeset) rednih dlanov
ali na pisno zahtevo NO. Sklide ga predsednik druStva ali UO, najkasneje v 30 (tridesetih) dneh, Steto
od dne, ko je bila prejeta zahteva za sklic. V kolikor tega ne stori predsednik druStva ali UO, je za sklic
izrednega obdnega zbora pristojen NO oziroma pooblaSdenec dlanov dru5tva, ki se dru5tvu izkaZe s

predloZitvijo pisnega pooblastila dlanov druStva, ki so zahtevali sklic obdnega zbora. Sklicatelj
izrednega obdnega zbora dolodi dnevni red in predloge sklepov ter pripravi gradivo za obravnavo ter
zagotovi objavo sklica na nadin, kot je doloden s temi pravili.

Sklic izrednega obdnega zbora z dnevnim redom mora biti objavljen najmanj 7 (sedem) dni pred
dnevom sklica, na enak nadin kot sklic rednega obinega zbora.

lzredni obdni zbor sklepa samo o zadevah, ki so vkljudene na dnevni red in zaradi katerih je sklican.

Dolodbe 17. in 18. dlena se uporabljajo tudi za glasovanje na izrednem obdnem zboru.

obdni zbor do izvolitve delovnega predsedstva vodi predsednik drustva.

Obdni zbor na predlog UO ali dlana dru5tva izvoli delovne organe obdnega zbora ter dolodizapisnikarja
in dva overitelja zapisnika.

O delu obdnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiSejo predsedujodi, zapisnikar in dva overitelja.

Sklepi obdnega zbora so zavezujodi za vse dlane in organe dru5tva.

UPRAVNt ODBOR (UO)

20. dlen

Upravni odbor je izvriilni organ dru5tva, ki opravlja organizacijska in strokovno-tehnidna dela ter vodi
delo druitva po programu in sklepih sprejetih na obdnem zboru.

UO je za svoje delo odgovoren obdnemu zboru.

UO sestavljajo predsednik, podpredsednik in 7 dlanov odgovornih za posamezna podrodja. UO ima
najved 9 (devet) dlanov. e lan UO ne more biti oseba, kije v delovnem razmerju z druStvom.

UO dela na sejah, kijih sklicuje predsednik druitva, v njegovi odsotnosti pa po njegovem pooblastilu
podpredsednik.



UO se sestaja po potrebi, najmanj pa vsaj 6x (Sestkrat) v koledarskem letu.

UO je sklepden, de je navzoda vsaj polovica njegovih dlanov. Sklepe sprejema z vedino glasov prisotnih
dlanov UO. Vsak dlan ima en glas, vsi glasovi so med seboj enakovredni.

Na sejah UO je lahko ob predhodni najavi, vsaj 2 dni pred sejo UO prisoten vsak dlan druitva. Sklic seje
UO je objavljen na spletni strani drultva najkasneje 4 dni pred sejo UO.

ee se Stevilo dlanov UO med trajanjem mandata zmanjSa za 7/3 (tretjino) ali za ved kot 3 dlane lahko
UO predlaga izredne volitve, de preneha dlanstvo osebam, kijih niimenovalv UO predsednik druitva

UO oblikuje za opravljanje nalog iz svojega delovnega podrodja stalna in obdasna delovna telesa.

2L. dlen

UO je pristojen da:

o lzvr5uje sklepe obdnega zbora;
o Potrjuje sprejem novih dlanov druStva,
o vodi poslovanje dru5tva v skladu s sprejetim finandnim nadrtom dru5tva. V primeru

odstopanja od sprejetega finandnega nadrta, za znesek posameznega posla, ki je vi5ji od
20.000 EUR od zneska v sprejetem finandnem nadrtu, mora UO pridobiti predhodno
soglasje obdega zbora, na katerem predlaga sprejem rebalansa finandnega nadrta.
Potrditev rebalansa finandnega naarta na obdem zboru ni potreben, v kolikor bi zaradi
postopka izvedbe obdnega zbora po oceni UO druStvu nastala Skoda in je za prepreditev
nastanka Skode in v primeru interventnega ukrepanja, potrebno posamezen posel ali
aktivnost izvesti nemudoma pridemer je UO dolian na prvem naslednjem obdem zboru
(rednem ali izrednem) seznaniti obdni zbor o vi5ini, namenu in razlogih za porabo
sredstev, ki presegajo znesek po sprejetem finandnem nadrtu.

o je odgovoren za delovanje in zakonitost poslovanja dru5tva,
o skrbi za izpolnjevanje programa dela druitva,
o pripravlja predloge programa dela, finandnega nadrta ter druga gradiva za obdni zbor in

daje porodila o svojem delu. V programu dela in finandnem nadrtu morajo biti navedeni
pridakovani prihodki in odhodki, ki morajo biti specificirani v skladu z radunovodskimi
standardi. Prihodki morajo biti razdeljeni na nadin, kijasno dokazuje iz katere dejavnosti
druStva so nastali. Stroiki morajo biti razdeljeni na stroike dela (plade, prispevki, nagrade,
pladila za delo), razdelane strolke storitev, navedene in ovrednotene vse investicije in
projekti,

r odloda o spremembi naslova sedeZa dru5tva,
o sklicuje izredne obdne zbore, na predlog NO in predsednika druitva v skladu 19. dlenom,
o imenuje podpredsednika dru5tva izmed dlanov UO;

o sprejme porodilo o poslovanju,
o upravlja premoZenje dru5tva, skrbi za materialno finandno poslovanje in sredstva druStva,

v skladu sprejetim finandnim planom,

o pripravi letno porodilo o poslovanju druStva, kije razdelano glede na sprejet plan dela, iz
katerega je razvidna realizacija sprejetih projektov in investicij,

. ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa za izvrSevanje posameznih nalog,
predlaga viSino letne dlanarine, ki jo potrdi obdni zbor, odloda o nakupu in prodaji
osnovnih sredstev nad zneskom 5.000 EUR,

o doloda ceno publikacij in viSino narodnin, viSine kotizacij, avtorske honorarje, najemnin,



o imenuje predstavnike dru5wa za tazne organizacije in zveze, katerih dlan je druSWo
o sprejema pravilnike za delovanje dru5tva in strokovne sluibe,
o predlaga kandidatno listo za organe dru5tva, odloEa o donacijah in sponzorskih sredstvih,

na podlagi pravilnika o sponzoriranju in donac'ljah, kiga sprejme obdni zbor,
o uresniduje druge naloge, ki izhajajo iz aktov dru5tva ter naloge, ki mu jih naloii obEni zbor,
o pred izvedbo volitev opravi vsa potrebna dejanja v skladu s Pravili dru5tva, pripravi

predlog delovnih teles in komisij delovnemu predsedstvu obdnega zbora.

NADZORNTODBOR (NO)

22. ilen

Nadzorni odbor 5teje 3 (tri) dlane, kijih izvoli obdni zbor.

Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren obdnemu zboru.

elani trto si sami izmed sebe izvolijo predsednika, ki sklicuje seje in usmerja delo nadzornega odbora.
Nadzorni odbor je sklepden, de je na seji prisotna vedina dlanov (dva dlana) in de za sklepe glasuje
vedina prisotnih dlanov. Vsak dlan ima en glas, vsi glasovi so med seboj enakovredni.

NO ima naslednje pristojnosti:

o spremlja in nadzoruje delo vseh organov v dru5tvu, zlasti pa celotno gospodarsko, finandno in
materialno poslovanje, o opravlja nadzor nad delovanjem druStva in izvajanjem nalog, ki jih
nalagajo predpisi oziroma veljavna zakonodaja, e ugotavlja ali so poslovne knjige vodene
primerno in ali so preseZki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oz. za opravljanje
nepridobitne dejavnosti druStva.

elanstvo v nadzornem odboru ni zdruiljivo s dlanstvom v drugih organih dru5tva.

elani NO imajo pravico in dolinost prisostvovati obdnim zborom in sejam UO ter morajo imeti na
razpolago vsa gradiva, imajo pravico sodelovati v razpravi, nimajo pa pravice odlodanja.

No poroda o svojih ugotovitvah obdnemu zboru in o njih sprotiobveSda Uo.

NO je za svoje delo odgovoren obdnemu zboru.

ensrruo RAZSoDtSeE (eR)

23. dlen

eastno razsodi5de sestavljajo 3 (trije) dlani.

elani dastnega razsodi5da sami izmed sebe izvolijo predsednika, ki sklicuje seje in usmerja delo
dastnega razsodiSda. e R je sklepdno, de je na seji prisotna vedina dlanov in de za sklepe glasuje vedina
dlanov. Vsak dlan e n ima en glas, vsi glasovi so med seboj enakovredni.

e n je za svoje delo odgovorno obdnemu zboru.



Naloga e R je, da ugotavlja in obravnava disciplinske prekr5ke dlanov ter na osnovi ugotovitve krivde
izreka naslednje ukrepe:

o ustni opomin,
r javni pisniopomin,
o predlog obdnemu zboru za izkljuditev iz dru5tva.

elan druitva se lahko zoper sklep eR pritoii obdnemu zboru v roku 30 (tridesetih) dni od vroditve
sklepa. PritoZba se naslovi in predloii na sedeZ dru5tva. O pritoZbi odloia obdni zbor na prvem
zasedanju.

Odloditev obdnega zbora o izkljuditvi dlana je dokondna.

PREDSEDNIK DRUSTVA

24. dlen

Predsednik druitva je predsednik UO. Njegova funkcija je dastna. Predsednik je lahko izvoljen
najved dva zaporedna mandatna obdobja.

Predsednik zastopa in je zakoniti zastopnik Turistidnega druStva, predstavlja druStvo in izvr5uje
sklepe upravnega odbora. Predsednik je na podlagi sklepov upravnega odbora odredbodajalec
finandnega in materialnega poslovanja druStva. Kadar je predsednik odsoten ali zadrian, ga

nadomeida podpredsednik druitva, kiga imenuje UO izmed dlanov UO.

Predsednik mora biti obveiden o sejah vseh organov in ima pravico sodelovati na sejah vseh

organov.

Predsednik je v skladu s temi Pravili in pravnim redom Republike Slovenije, za svoje delo

odgovoren UO in Obdnemu zboru. V primeru ugotovljenih nepravilnosti, lahko UO ali, NO alived
kot 1/3 (tretjina) dlanov TD obdnemu zboru predlaga razreSitev predsednika. Predlog razreSitve

mora biti utemeljen z oditanimi krSitvami.

Pristojnosti predsed nika d ru5tva :

o skrbi za uresnidevanje in izvrievanje sklepov, kijih je sprejel obdni zbor in UO,

o sklicuje redni ali izredniobdnizbor;
o predlaga dlane UO;

o imenuje nadomestne dlane UO za obdobje do izteka mandata UO, v kolikor preddasno

preneha mandat (ne glede na razlog) dlanom UO, kijih je imenoval predsednik dru5tva iz

seznama svojih ka ndidatov;
o sklicuje in vodi seje UO, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo;
o koordinira delo dlanov UO;

. zastopa dru5tvo pred drZavnimi in obdinskimiorgani, sodnimi institucijami, tretjimi osebami

ter zaposlenimi;
o podpisuje uradno dokumentacijo dru5tva,
o podeli pooblastilo za vodenje posameznih podrodij delovanja dru5tva,
. opravlja druge naloge, za katere gazadolii obdni zbor in UO.



vr. rzvoltrEv oRGANov DRUSrvn

25. dlen

UO vsaj 30 dni pred potekom mandata imenuje kandidacijsko komisijo, ki na obdnem zboru lahko
opravlja naloge volilne komisije. Kandidacijska komisija na spletni strani druStva najkasneje na dan
sklica obdega zbora objavi poziv za zbiranje predlogov za kandidate v organe dru5tva. Predlog za
predsednika in dlanstvo v organih druStva Iahko posreduje vsak dlan ali organ dru5tva v pisni obliki,
najkasneje 5 (pet) dni pred izvedbo zasedanja obdnega zbora upravnem odboru dru5tva.

Volitve v organe druStva se izvedejo pred iztekom 4 (Stiri) letnega mandata na rednem letnem obdnem
zboru.

Rok za predloiitev kandidatur v organe druitva izteie 5 (pet) dni pred dnem zasedenja obdnega zbora.
Rok pridne tedi najkasneje z objavo predvidenega datuma sklica zasedanja obinega zbora, ki je
objavljen na spletni strani dru5tva. Dnevni red zasedanja obdnega zbora, katerega todka so tudi redne
volitve v organe druitva razpiSe UO. Uradni predlog za ilanstvo v organih dru5tva pripravi predsednik
in da v potrditev UO, vsak zainteresiran dlan ali skupina pa lahko do roka 5 dni pred izvedbo zasedanja
obdnega zbora predlaga svojo listo kandidatov ali posamidnega kandidata za organe dru5tva.

Kandidatura se vloZi na sedeZu dru5tva vsaj 5 dni pred zasedanjem obdnega zbora. Pogoj za

kandidaturo v organe dru5tva je starost 18 let. Kandidaturi mora biti priloieno pisno soglasje
kandidata.

Vsak kandidat za predsednika druStva na obdnem zboru predstavi program dela TD za mandatno
obdobje.

26. dlen

Redne volitve v organe dru5tva se opravijo ob poteku mandatne dobe, najkasneje 14 (Stirinajst) dni
pred iztekom mandata organov druStva. V primeru, ko se je mandat dlanom kondal v obdobju, ki sicer
ni obidajen za sklic obdnega zbora, se mandat dlanom lahko podaljSa za toliko 6asa, da se letne volitve
izvedejo v obidajnem zimsko letnem terminu.

27. Elen

lzredne volitve se izvedejo v primerih, ko Stevilo dlanstva v UO pade za 1/3 (tretjino) oziroma vet kot
3 (tri) dlane, razen v kolikor preddasno preneha mandat dlanom UO, ki jih je imenoval predsednik
druStva iz seznama svojih kandidatov.

lzredne volitve predsednika druStva in dlanov UO se opravijo pred iztekom mandata v primerih:

o de predsednik alidlan UO poda odstopno izjavo, pridemerfunkcija preneha z dnem zasedanja
obdega zbora, ki se seznani z odstopno izjavo dlana,

o de je predsedniku alidlanu UO funkcija prenehala zaradi razreSitve z dnem sprejema sklepa o
razreiitvi na obiem zboru,

o s smrtjo.

Do izvedbe nadomestnih volitev predsednika dru5tva funkcijo predsednika opravlja podpredsednik.



lzredne volitve za dlane NO ali dastnega razsodi5da se opravijo v primerih, ko v NO ali dastnem
razsodiSdu Stevilo dlanov pade na 1 (enega) dlana, pri demer se glede postopka in prenehanja mandata
iz razloga predloiitve odstopne izjave in razre5itve uporabljajo doloib teh pravil glede prenehanja
funkcije dlana UO in predsednika druStva.

28. dlen

fri oz. Stiri-dlansko volilno komisijo na predlog delovnega predsedstva izvoliobdni zbor.

Volilna komisija skrbi za nemoten in zakonit potek volitev na obdnem zboru. Volitve potekajo javno.
Tajne volitve se izvedejo za predsednika v primeru, te je za to mesto ved kot en kandidat.

Volilna komisija Obdnemu zboru pred izvedbo pojasni metodologijo ugotavljanja rezultatov.

POTEK VOLITEV

29. dlen

Volilna komisija najprej izvede postopek volitev za predsednika dru5tva.

V primeru, da je kandidatov za predsednika ved, volitve potekajo na naslednji nadin:

elani volilne komisije na podlagi dlanskega imenika pred vroditvijo glasovnice preverijo v ilanskem
imeniku nespornost glasovalne pravice. Vsak dlan, ki pridobi glasovalno pravico, glasuje na nadin, da

na glasovniciobkroZiStevilko pred imenom kandidata. Glasovnice, ki niso izpolnjene na opisan nadin,

se upoitevajo kot neveljavne.

Po kondanem ugotavljanju in Stetju glasov, predsednik volilne komisije razglasi rezultate. V primeru,

da nobeden od kandidatov ni prejel veiine glasov vseh prisotnih, se opravi drugi krog volitev, v
katerem sodelujeta kandidata, ki sta v prvem krogu prejela najved glasov. Predsednik dru5tva postane

tisti kandidat, kije v drugem krogu prejel ved glasov.

Volitve dlanov UO po izteku mandata se izvedejo tako, da izvoljeni predsednik druStva najprej predloii
njegov seznam petih kandidatov za UO, ki postanejo dlani UO s sprejemom sklepa o seznanitvi na

obdnem zboru. Za ostale tridlane UO, se izvedejo volitve in sicer na nadin, da se sestavi lista kandidatov
na podlagi evidentiranih in na obdnem zboru predlaganih kandidatov. V UO so izvoljeni dlani, ki

prejmejo najved glasov. V primeru enakega Stevila glasov, ki bi pomenilo, da bi bilo izvoljenih ved kot
trije dlani, se opravijo ponovne volitve samo med kandidati, ki so prejeli enako Stevilo glasov.

Volitve dlanov NO ter e R so praviloma javne. V primeru, de je kandidatov za posamezni organ ved, so

volitve tajne.

Volilna komisija je dolZna pred izvedbo volitev poskrbeti za ustrezne pogoje.

Volilna komisija je pristojna, da skrbi in ustvarja pogoje, ki zagotavljajo javni red in mir in ob
neizpolnjevanju pogojev ustrezno ukrepa.

lzvedba volitev je enaka tudiv primeru izrednih volitev.



VII. NOTRANJA ORGANIZACIJA

30. dlen

Uo dru5tva lahko ustanoviza laZje in smotrnejie izvajanje skupno dogovorjenih nalog odbore, odseke,
sekcije in druge oblike organiziranosti.

V okviru Turistitnega druStva Gorje deluje trenutno sekcija sobodajalcev.

GOSPODARSKA KOMISIJA - STROKOVNA SLUZBA

31. dlen

UO imenuje vodjo strokovne sluZbe.

Strokovna sluZba organizira in vodi strokovno oziroma operativno delo drustva ter pomaga
predsedniku pri uresnidevanju nalog in programa druStva.

Strokovno sluibo je mogode zadolZiti v okviru njenih delovnih nalog tudi za delo in strokovno pomod
drugim organom druitva ter delovnim telesom druitva, ki jih za opravljanje posameznih nalog
ustanovi in imenuje upravni odbor druitva.

strokovno sluZbo sestavljajo delavci, ki imajo za izvajanje del in nalog na posameznem delovnem
mestu v skladu z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali
drugo podobno civilnopravno pogodbo. Vodja strokovne sluZbe je odgovoren za organizacijo,
zaposlovanje in delovanje strokovne sluZbe.

VIiI. MATERIALNO - FINAN'NO POSLOVANJE DRUSTVA

DruStvo

32. dlen

lahko pridobiva sredstva za svoje derovanje:

s dlanarino, ki jo placujejo dlani druitva,
s prispevki simpatizerjev druStva,
s prispevki donatorjev in sponzorjev po sponzorskih pogodbah,
z dohodki iz naslova opravljanja dejavnosti druStva,
z darili in volili,
s prostovoljnim delom,
s prijavami na javne razpise in pozive,
s sredstvi odstopljene dohodnine,
iz javnih sredstev RS ali /in EU,

iz drugih virov v skladu s predpisi.

33. dlen

Materialno finandno poslovanje druStva mora biti urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo finandno in
materialno poslovanje drultva, z veljavnimi radunovodskimi standardi, ter odloditvami obdnega zbora
in UO.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o



Finandno poslovanje druitva poteka preko transakcijskih radunov pri bankah, ki imajo dovoljenje za

poslovanje pri Banki Slovenije.

Listine povezane z delovanjem druStva podpisuje predsednik oziroma oseba, kijo predsednik veljavno
pooblasti.

Prihodki in odhodki druStva se za vsako koledarsko leto dolodijo s finanfnim nadrtom, ki ga sprejme

obdni zbor.

Predsednik druStva in posamezni dlani v organih dru5tva ter njihove povezane osebe po merilih 3.

todke 16. dlena Zakon o dohodnini(ZDoh-Z), ne smejo poslovati z dru5tvom, razen, de jim to odobri

obdni zbor.

34. dlen

PremoZenje druStva tvorijo vse nepremidnine, premidnine in pravice ter finandna sredstva, ki so last

dru$tva in so kottaka zapisana v ustreznih listinah in dru5tveniinventurniknjigi.

Natin in oblika izkazovanja podatkov o premoienju in poslovanju druStva sta dolodena v Pravilniku o

radunovodstvu druStva, ki se sestavi na podlagi predpisanega radunovodskega okvira.

Letno porodilo o poslovanju dru5tva, ki ga obravnava in sprejme obdni zbor, mora prikazovati resnidno

stanje o premoienju in poslovanju druitva ter mora biti sestavljeno v skladu s pravilnikom o

radunovodstvu. Sestavlja se za koledarsko leto.

Za pomod pri urejanju finandno-materialnih zadev in pripravo prijav na razpise lahko upravni odbor

najame zunanjega svetovalca finandno oz. drugo strokovno pomod.

J5. clen

Nadzorstvo nad finandnim in materialnim poslovanjem dru5tva opravlja NO v skladu s temi Pravili.

IX. O DGOVORNOST DRUSTVA

35. dlen

Za zakonito poslovanje dru5tva odgovarjata dru5tvo in zastopnika druStva ob upoitevanju dolodb

in omejitev Pravil druitva.

Dru5tvo je dolZno s svojim premoienjem gospodariti kot dober gospodar.

Za obveznosti dru5tva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premo2enjem predsednik in

odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjiale premoZenje druitva ali s

preusmeritvijo poslovanja oziroma finandnih tokov na drugo obstojedo ali novoustanovljeno

pravno ali fizidno osebo prepredile povedanje premoZenja, deprav so vedele, da druStvo ne bo

moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do visine

o5kodovanja dru5tva, ki so ga povzrodile s svojim ravnanjem.



Za obveznosti druStva v navedenih primerih prejinjega odstavka solidarno odgovarja tudifizidna
ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoZenjsko korist, do viSine
pridobljene premoZenjske koristi.

X. PRENEHANJE DRUSTVA

37 . dlen

DruStvo

o

o

o

o

o

o

lahko preneha po:

sklepu obcnega zbora,
na podlagi zakona,

zaradi spojitve z drugim druStvom,
zaradi pripojitve k drugemu dru5tvu,
s stedajem,

na podlagi sodne odlodbe zaradi

Obdni zbor sprejme sklep o prenehanju
vseh navzodih dlanov.

ee preneha obstoj druitva po sklepu pristojnega drZavnega organa,
prenese premoZenje druStva.

O sklepu o prenehanju druStva mora predsednik druStva ali oseba,
dneh obvestiti upravno enoto, pri kateri je druStvo registrirano.

V sklepu o prenehanju druStva mora biti navedeno novo dru5tvo, na katero se po poravnavi vseh
obveznosti prenese premoZenje dru5tva.

ee premoZenje ni razdeljeno s sklepom obdnega zbora preide na TZS.

prepovedi delovanja.

dru5tva in razdelitvi premoZenj a z 2/3 (dvotretjinsko) vedino

drZavni organ dolodi na koga se

ki jo obdni zbor pooblasti, v 30.
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38. dlen

Dolodba 20. dlena teh Pravil, sprejetih na obdem zboru dne t8.06.2o1rg, ki doloda nezdruiljivost
delovnega razmerja v dru5tvu z opravljanjem funkcije v UO dru5tva, se prvid uporabi za postopek
kandidiranja, volitev in imenovanja ilanov UO na prvem obdem zboru ali imenovanju s strani
predsednika dru5tva, ki nastopi po prenehanju (preddasnem ali rednem) mandata dlanom UO ali
posameznemu dlanu UO.

UO je dolZan prvid pridobiti soglasje obdnega zbora za posle druStva s povezanimi osebami s dlani Uo
in predsednikom kot to zahteva zadnji odstavek 33. dlena na prvem naslednjem obdem zboru po
uveljavitvi Pravil sprejetih na obdnem zboru dne 18.06.2Ofg.Steje se, da do dne podelitve alizavrnitve
soglasja za posle s povezanimi osebami druStva UO oziroma posamezen dlan UO ne kr5i dolodb 33.
dlena teh Pravil, v kolikor dru5tvo posluje s povezanimi osebami s dlani UO in predsednikom dru5tva.



Za vse kar ni posebej dolodeno v teh Pravilih, se neposredno uporabljajo drugi sploSni akti dru5tva,
dolodila vsakokrat veljavnega ZDru-l ter drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

39. dlen

V primeru izrednih razmer (npr. naravne nesrede) deluje druStvo po navodilih UO dru5tva.

Za tolmadenje teh pravilje pristojen UO.

40. tlen

Pravila so bila sprejeta na obdnem zboru dne 18.06.2019, dne 23.09.2019 in dne 31.03.2O22inveljajo
takoj, ko pristojni upravni organ ugotovi, da so v skladu zZDru-! in izda odlodbo o vpisu v register
dru5tev. S tem prenehajo veljati Pravila drultva, ki so bila sprejeta na obdnem zboru dne 28.02.2013.

Zgornje Go rje, 3 1. 3.2022
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