
Na podlagi 9. čl. Zakona o društvih (61/2006, 91/2008,102/2008,58/2009) je občni
zbor dne 26.3.2010 sprejel

PRAV ILA
Pustnega društva Cerknica

1. SPLOŠNE DOLOČBE

L člen
Ime društva je Pustno društvo Cerknica ev nadaljevanju: društvo). Sedež društva je v
Cerknici, Tabor 1, 1380 Cerknica. '

2. člen
Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje ljubiteljev pustnih
običajev in drugih običajev, ki se ohranjajo na Notranjskem ln širše.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen

Društvo ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike z napisom Pustno društvo Cerknica, v
sredini pa je podoba čarovnice in hudiča.

5. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi ali samostojno na kulturnem, etnografskem,
promocijskem, prenašanju kulturne tradicije Notranjske, medijskem, turističnem
področju in drugih, ki so pomembni za občino Cerknico.

6. člen

Delo društva je javno.

Svoje člane obvešča društvo:
- s pravico vpogleda članov v zapisnike or9allpv društva,
- tiskanimi obvestili članstvu in širše, .
- preko spletne strani,
- preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne,
da organizira okrogle mize, problemske in tiskovne konference.
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Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren
predsednik društva.

II. NAMENI IN CILJI DRUŠ1VA

7. člen

Društvo ima predvsem naslednje namene in cilje:
- organizirati, predstavljati in ohranjevati pustne običaje in navade s poudarkom

na notranjsko etnografijO in legende,
skrbeti za popularizacijo društva med občani, zlasti med mladino ter jih po
njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo,
izvedba vsakoletnih pustnih prireditev kot ene osrednjih kulturno turističnih
prireditev na Notranjskem,
opravljati vse storitve, ki so potrebne za nemoteno izvajanje osnovne
dejavnosti,
ohranjati in razvijati karnevalsko tradicijo doma in v tujini,
sodelovanje pri izvedbah prireditev, ki so vključene v programe drugih
društev in so pomembne za občino Cerknico.

8. člen

Društvo lahko za svoje člane organizira družabno življenje v prostorih društva ali
izven njih.

9. člen

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:
- izdeluje pustno garderobo in tehnične rekvizite ter skrbi za njihovo

vzdrževanje,
pripravlja in izvaja program pustnih prireditev ob pomoči drugih društev,
gospodarskih družb, samostojnimi podjetniki ter s krajevno in lokalno
skupnostjo,
s svojimi rekviziti, opremo in člani sodeluje pri izvedbah turističnih, kulturnih
,etnografskih in drugih prireditvah v domačem in drugih krajih - ob poudarku
na časovno primernost pojavljanja pustnih mask in rekvizitov.
izdeluje in prodaja pustne spominke in propagandni material v zvezi z
dejavnostjo društva,
podeljuje nagrade in priznanja za uspešnodelo,
s povezovanjem in vzdrževanjem stikov z drugimi sorodnimi društvi,
zbira arhivsko gradivo,
z omogočanjem svojim članom, da sodelujejo v upravljanju društva in v zvezi
društev, v katere se povezuje društvo.

lO.člen

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
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Za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem
odgovorne osebe, ki bi zmanjševale premoženje društva .Odgovorne osebe
odgovarjajo v višini oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.

III. ČLANSTVO

11. člen

Član društva lahko postane vsak državljan, ki kaže interes za ohranjanja in razvijanja
pustne dejavnosti in ima zato tudi potrebne sposobnosti, ki sprejme ta pravila, se po
njih ravna ter izrazi željo postati član društva in v ta namen poda pismeno pristopno
izjavo, s katero se zavezuje, da bo po svojih sposobnostih s svojim delom prispeval k
uresničevanju ciljev društva.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Društvo ima redne in častne člane.

12.člen

Pravice članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva,

da sodelujejo pri delu in soodločanjU v organih društva,
da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanje društva pri svojem delu,
da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno
materialnim poslovanjem in pripomorejo k njegovemu delovanju,
da dajo predloge organom društva k delu in k izpolnjevanju nalog,
da glede na doseženo znanje sodelujejo na prireditvah in da zastopajo
društvo,
da sprejmejo nagrade ter pohvale za delo za dosežene uspehe za delo v
društvu.

13.člen

Dolžnosti članov društva so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva,

da sodelujejo pri delu organov društva,
da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov društva,
da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega
programa društva ter pripomorejo k njegovemu delovanju,
da izpopolnjujejo svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane,
da skrbijo za pustne rekvizite, garderobo, prostore in druga sredstva ter
premoženje društva kot dober gospodar,
da si prizadevajo za izvajanje namena in ciljev društva.
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i4.člen

Častni član društva lahko postane občan, ki ima posebne zasluge za razvoj in
napredek društva. Častni član društva dobi o tem članstvu posebno listino.

Častni član ima enake pravice kot ostali člani društva, nima pa pravice odločanja.

ts.člen

Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Za svoje delo v organih člani praviloma
ne prejemajo plačila.

i6.člen

Članstvo v društvu preneha:
- z izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo,
- s smrtjo.

l7.člen

Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda organu društva pismeno izjavo o
odstopu.

Član se črta iz društva, če redno ne plačuje članarine. O črtanju članov društva
odloča disciplinska komisija.

Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, naštete v teh pravilih.

IV. ORGANI DRUŠTVA

l8.člen

Organi društva so:
- občni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- disciplinska komisija.

i9.člen

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi
člani društva.
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20.člen

Občni zbor je lahko reden in izreden. Redniobčni zbor sklicuje upravni odbor najmanj
enkrat na leto. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor
na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov
društva. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca
po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni
zbor polovica članov društva.

Sklicanje občnega zbora mora biti opravljeno 7 dni pred dnevom, za katerega je
sklican.

21. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica
članov.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut,
nakar občni zbor veljavno sklepa, če je navzočihvsaj 11 članov.

22. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočihčlanov.

Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva je potrebno, da
za to glasujeta najmanj 2/3 navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru
najmanj polovica članov.

Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov.

Načinglasovanja določi občni zbor.

23. člen

Občni zbor začne predsednik društva, ki ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli
delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva
overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo,
verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

24. člen
Občni zbor:

- sklepa o dnevnem redu,
- razpravlja o delu in poročilu organov društva ter o njih sklepa,
- sprejema delovni program društva,
- odloča o pritožbah proti sklepu disciplinske komisije,
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- sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto in potrjuje zaključni račun za
preteklo leto,

- sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila,
- neposredno voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko

komisijo,
- odloča o prenehanju in združitvi društva,
- odloča o prodaji in nakupu nepremičnin,
- imenuje častne člane društva.

25.člen

o delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega
predsedstva, oba overovatelja zapisnika in zapisnikar.

26.člen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno
tehnična in administrativna dela ter vodi delo društev med obema občnima zboroma,
po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor šteje 7 članov, od tega je eden predstavnik občine Cerknica.
Sestavljajo ga predsednik, tajnik, blagajnik ter 4 člani.

Upravni odbor se sestaja po potrebi.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta. Predsedniki in člani so lahko
izvoljeni večkrat zaporedoma.

27.člen

Naloge upravnega odbora so:
- sklicuje občni zbor,

skrbi za izvrševanje programa dela društva,
pripravlja in sprejema akte društva,
pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
skrbi za smotrno finančno in materialno poslovanje društva,
sprejema predlog ocene zadnjega karnevala in predlage spremembe oziroma
programsko nadgradnjO,
upravlja s premoženjem društva,
ustanavlja in ukinja komisije, odbore in sekcije društva,
uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še
dodatno naloži občni zbor.
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28.člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti
pa pooblaščenec,ki ga določi predsednik.

Upravi odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne
sklepe sprejema z večino glasov navzočih.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število
članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko člani
društva ali zunanji strokovnjaki, svetovalci.

Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.

29. člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva, organizirane po
interesnem principu članov društva.

Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva.

Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili društva.

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

30.člen
Programski odbor

Upravni odbor določi število članov.

Med pomembne naloge sodijo :
- predlog ocene zadnjega karnevala,
- predlog programa za naslednje leto,
- seznam tiskanih stvari, oblikovanje in druge povezane zadeve,
- priprava slavnostnih in drugih prireditev.

31.člen
Organizacijski odbor

Upravni odbor določi število članov. Vodi ga predsednik društva.

Najpomembnejše naloge:
- organizira vsako leto karneval,
- je odgovoren za vse potrebne resurse, ki zagotavljajo kvalitetno prireditev:

finančne,kadrovske, tehnične in druge.
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32. člen

Nadzorniodbor

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter
opravlja nadzor na finančno materialnem poslovanjem društva. Nadzorni odbor
enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe
izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega
odbora. Lahko pa sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe
sprejema z večino prisotnih.

Mandatnadoba članov nadzornega odbora je 4 leta.

33.člen

Disciplinskakomisija

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 4 let. Sestavljajo jo 3 člani in 2
namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi na podlagi
pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z
disciplinskim pravilnikom.

34.člen

Predsednikdruštva

Predsednikje zakoniti zastopnik društva.

Predsednikdruštva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in organizacijskega
odbora ter ga izvoli občni zbor za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom
Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu
odboru.

35.člen

Tajnik društva

8



Za upravljanje strokovno tehničnega administrativnega dela ter za koordinacijo med
organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4 let. Za svoje delo
je odgovoren upravnemu odboru.

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

36.člen

Viri dohodkov društva so:
- članarina,

darila,
dohodki iz dejavnosti društva,
prispevki sponzorjev in donatorjev,
javna sredstva,
drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki,
ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katerega je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

37.člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi
plani, ki jih sprejema občni zbor. Na rednem občnem zboru člani lahko vsako leto
obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

38.člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik.

Finančno in materialno poslovanje, ki ga vodi blagajnik, mora biti v skladu z
veljavnimi predpisi s tega področja.

Društvo ima svoj transakcijski račun pri Upravi za javna plačila.

39.člen

Delo blagajnika je javno.
Društvo lahko knjigovodsko - računovodska dela poveri ustrezni strokovni službi.
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in
poslovanje društva.

40.člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v
lnventarno knjigo.
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Premično premoženje se lahko kupi ali ~odtujid~na,,podJqgi, sklepa upravnega odbora.
Nepremično premoženje se lahko kupi pit odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora
oziroma občine. ' "," ., ..

' ••• " '1.-

VI. PRIZNANJE DRUŠ1VA

41.člen -,;,.,

Za delo v društvu lahko člani prejmejo priznanja. Vrsta priznanj, pristojnost organa in
postopek za njihovo podeljevanje se določi v posebnem pravilniku.

VII. KONČNEDOLOČBE

42.člen

Društvo preneha:
- s sklepom občnega zbora z 2/3 večino navzočih članov,
- po samem zakonu.

43.člen

V primeru prenehanja društva pripadajo njegova sredstva Občini Cerknica.

44.člen

V skladu s temi pravili ima društvo še naslednje akte,ki morajo biti sprejeti
najkasneje v roku 3 mesecev po sprejetju sprememb teh pravil:
- disciplinski pravilnik,
- pravilnik o priznanjih društva.

45.člen

Z dnem, ko začnejo veljati ta pravila, prenehajo veljati Pravila društva z dne
27.10.1997.

46.člen

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor društva.

Kraj: Cerknica
Datum: 26.03.2010
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