
Na podlagi 9. in 33. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99) in 15. člena Statuta Planinske zveze 
Slovenije (Obvestila PZS, št. 9/2002) je PD Onger Trzin na občnem zboru dne 18. decembra 2003 sprejel spremenjena 
in dopolnjena  
 

PRAVILA 
PLANINSKEGA DRUŠTVA ONGER TRZIN 

 
ki je bilo ustanovljeno z odločbo Občine Domžale št. 024-1/83-4/4 dne 16. 3. 1983 in pod zap. št. 
180 vpisano v register društev pri tej občini. 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Planinsko društvo Onger Trzin (v nadaljnem besedilu PD) je kot del civilne družbe prostovoljno, 
samostojno in nepridobitno združenje planincev ali gornikov, ki se združujejo zaradi skupno 
določenih interesov, opredeljenih v teh pravilih in v skladu z Zakonom o društvih.  
 

2. člen 
 
V pravilih uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške. 
 

3. člen 
 
S temi pravili določamo: 

– ime in sedež PD, 
– dejavnost, namen, naloge in cilje PD, 
– sodelovanje z drugimi organizacijami in društvi, 
– zastopanje in predstavljanje, 
– način včlanjevanja in prenehanje članstva v PD, 
– notranjio organiziranost PD, 
– organe PD, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja, 
– sestav organov PD, način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo, 
– pravice in dolžnosti članov ter organov PD, 
– financiranje PD in način opravljanja nadzorstev nad razpolaganjem s finančniimi in drugimi 

materialnimi sredstvi, 
– notranjo organizacijo PD, 
– način zagotavljanja dela PD, način prenehanja PD in razpolaganje s premoženjem v takem 

primeru. 
 
II. IME IN SEDEŽ PD 
 

4. člen 
 
Ime je: Planinsko društvo Onger Trzin. 
Skrajšano ime je: PD Onger Trzin. 
Sedež PD je: Ulica Rašiške čete 4, p.p. 12, 1236 Trzin. 
Upravni odbor lahko spremeni sedež PD. 
 

5. člen 
 
PD je pravna oseba zasebnega prava. 
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6. člen 
 
Žig PD je pravokotne oblike s stranicami 35 x 18 mm. Razdeljen je v dva dela. V levem delu je 
povzet znak PD, kot je opisan v drugem odstavku 10. člena teh pravil, v desnem delu pa je napis 
"PLANINSKO DRUŠTVO ONGER TRZIN, Rašiške čete 4, 1236 Trzin". Žig je označen z 
zaporedno številko. 
 
III. DEJAVNOST, NAMEN, NALOGE IN CILJI PD 
 

7. člen 
 
Dejavnosti PD so naslednje: 

– usmerjanje, usklajevanje in pospeševanje planinske, gorniške, alpinistične in plezalne 
dejavnosti, 

– vzgoja in izobraževanje o vseh oblikah planinskega delovanja, 
– gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih poti in objektov, ki služijo planinski dejavnosti,  
– vodništvo, 
– skrb za varstvo narave in zdravega človekovega okolja, 
– založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature v skladu z zakoni, ki urejajo 

to področje, 
– opravljanje gospodarskih dejavnosti v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, 
– opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma in plezalne 

dejavnosti. 
 

8. člen 
 
Namen in naloge PD so, da v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev: 

– navaja občane, zlasti mladino k aktivnemu delovanju v naravi, predvsem v gorah zaradi 
spoznavanja prirodnih lepot, naravnih in kulturnih znamenitosti in zaradi telesno-vzgojnih 
dejavnosti, 

– vzpodbuja in vzgaja svoje člane v skromnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, pogumu, 
srčni kulturi, spoštovanju do dela s tem da krepi njihov značaj ter druge osebne lastnosti, 

– ustvarja materialne in druge pogoje ter možnosti za bivanje v naravi, predvsem v gorah, 
– si prizadeva za mednarodno aktivno miroljubno sožitje, medsebojno spoznavanje in 

povezovanje, sodelovanje in sporazumevanje, 
– goji in razvija slovensko planinsko izročilo, dobre planinske običaje in navade, 
– vzpodbuja pri svojih članih in drugih občanih ljubezen do domovine, 
– skrbi za varstvo narave in zdravega človekovega okolja, 
– opravlja še druge dejavnosti, ki so v zvezi z zdravo, smotrno in aktivno uporabo prostega 

časa v gorski naravi. 
 

9. člen 
 
PD dosega svoj namen tako, da: 

– goji planinsko in gorniško dejavnost, 
– posreduje naravne lepote, zanimivosti planinskih območij in življenja v gorah najširšemu 

krogu občanov, s sodobnimi sredstvi javnega obveščanja, 
– organizira za svoje člane in druge izlete, pohode, vzpone, srečanja, orientacijska 

tekmovanja, taborjenja, turno smučanje in drugo, kar ustreza krajevnim razmeram in 
posebnostim, 

– razvija popotništvo,  
– vzgaja in izobražuje člane o vseh oblikah planinske in gorniške dejavnosti 
– organizira načrtno, stalno in občasno vzgojo in izobraževanje vodnikov PZS, inštruktorjev 

planinske vzgoje, mentorjev planinskih skupin, markacistov, varuhov gorske narave, 
oskrbnikov in drugih strokovnih kadrov, 

– aktivno sodeluje pri izvedbi programov z zamejskimi slovenskimi PD in drugimi društvi in 
organizacijami v občini Trzin, 
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– organizira planinske odprave in tekmovanja, 
– organizira predavanja, razstave in druge kulturne prireditve, 
– skrbi za zagotavljanje potrebnih materialnih  sredstev za delovanje PD, 
– gradi, upravlja in vzdržuje planinske objekte in planinska pota, 
– organizira vodništvo z namenom, da vodijo po gorah le usposobljeni vodniki, 
– skrbi za varnost planincev v gorah in drugih  naravnih okoljih, 
– zalaga in izdaja strokovno in drugo planinsko literaturo ter propagandno in drugo gradivo v 

skladu z zakonom, 
– zbira in hrani predmete, darila, priznanja in dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na PD in 

planinsko izročilo; v primeru, da gre za predmete in dokumente, ki predstavljajo posebno 
vrednost za PZS, jih PD lahko izroči v hrambo in uporabo Planinskemu muzeju Slovenije. O 
tem odloči UO PD s sklepom. 

 
IV. SIMBOLI PD 
 

10. člen 
 
PD ima naslednje simbola: znak in prapor. 
Prapor je slavnostni simbol PD. 
 
Znak PD je stiliziran hrib Onger (364 m n. m.) s tremi smrekami. Spodnja tretjina znaka je 
izpolnjena z napisom "Onger", ki predstavlja ime PD, izdelan pa je tako, da je črka "O" oblikovana 
kot planinska markacija v rdeči in beli barvi. Vsi ostali deli znaka so v modri barvi. Poševne črte 
predstavljajo stiliziran kamnolom, v katerem je že marsikdo nabiral alpinistične izkušnje. 
O uporabi znaka odloča UO PD. O zamenjavi znaka odloči občni zbor PD na predlog UO PD. 
 

11. člen 
 
PD ima prapor.  
Prapor se uporablja v skladu z določbami Pravilnika o varovanju in uporabi prapora PD. 
 
Prapor PD je izdelan v velikosti 125 x 85 cm. Je svilen, temnomodre barve in obrobljen z zlato 
vrvico.  
Na sprednji strani je znak PD Onger Trzin v beli barvi. Pod znakom je napis 1983 - 1998. 
Na hrbtni strani prapora je znak PZS v petih barvah - rumeni, sivi, beli, svetlomodri in rdeči. Zgoraj 
je napis Planinsko društvo, spodaj ime PD. 
 
V. SODELOVANJE PD Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 
 

12. člen 
 
Zaradi uresničevanja skupnih interesov se PD združuje z drugimi PD v PZS. 
 
PD je združeno v Kamniško-Bistriški MDO. V organe MDO imenuje PD svoje predstavnike. 
 

13. člen 
 
PD sodeluje z drugimi društvi in organizacijami pri izvajanju skupno dogovorjenih programov. Po 
potrebi PD z njimi oblikuje posebne organe oziroma te-lesa za reševanje in izvajanje skupnih 
programov. 
 

14. člen 
 
PD sodeluje s tujimi PD ali sorodnimi društvi ter se z njimi dogovarja in sporazumeva o skupnih 
programih, ki morajo biti v skladu s temi pravili, Zakonom o društvih in pravnim redom Republike 
Slovenije. 
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VI. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PD 
 

15. člen 
 
PD nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun. 
PD lahko sklepa pravne posle s tretjimi osebami v imenu in za račun drugih PD, društev, 
organizacij ali skupnosti, vendar le na podlagi njihovega pisnega pooblastila. 
 

16. člen 
 
Predsednik PD zastopa in predstavlja PD. 
 
V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika PD, opravlja njegove naloge in pooblastila 
podpredsednik PD ali drug član UO PD. 
 
VII. NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, PRAVICE IN DOLŽNOSTI 

ČLANOV PD 
 

17. člen 
 
Redni član PD lahko postane vsak, ki sprejema pravila in program PD, ko prostovoljno poda 
pristopno izjavo. Obliko in vsebino pristopne izjave določi UO. Redni člani PD so predšolski otroci, 
osnovnošolci, mladi mlajši od 27 let, odrasli, družine in tuji državljani. 
Njihove pravice in obveznosti urejajo ta pravila in sklepi PZS. PD lahko glede na svoje članstvo 
določi različne članarine. 
 
PD lahko zaradi slabega gmotnega položaja oprosti člana PD plačevanja članarine. 
 
V takem primeru PD poravna za člana le prispevek PZS. Sklep o tem sprejme UO PD. 
 
Če se v PD včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov 
zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti 
zastopnik pred njegovim vstopom v PD podati pisno soglasje. 
 

18. člen 
 
Člani PD so lahko tudi donatorji. Njihove pravice in obveznosti se uredijo s posebnim sklepom UO 
PD. 
 

19. člen 
 
Člani PD imajo naslednje pravice: 

– da delujejo in odločajo o delu PD, 
– da volijo in so lahko izvoljeni v organe PD, MDO in PZS, 
– da dajejo predloge in pobude za delovanje PD, 
– da so obveščeni o delovanju in poslovanju PD ter o drugih vprašanjih, ki so pomembna 

zanje, 
– da uživajo pravice in ugodnosti, ki jih daje PD svojim članom, 
– do vzgoje in izobraževanja na vseh področjih planinske dejavnosti. 

 
20. člen 

 
Člani PD imajo naslednje dolžnosti:  

– da izvršujejo naloge, ki so jim zaupane, 
– da se pri svojem delu ravnajo v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev in izvajajo 

pravila PD, MDO in PZS, 
– da se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja PD, 
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– da spoštujejo človekovo dostojanstvo, človekove pravice in svoboščine, 
– da ne škodijo ugledu PD, MDO in PZS, 
– da pridobivajo in obnavljajo planinsko znanje in veščine, 
– da varujejo naravno in kulturno dediščino ter skrbijo za varstvo okolja, 
– da redno plačujejo članarino PD, 
– da opravljajo še druge naloge v skladu s pravili PD, MDO in PZS. 

 
21. člen 

 
Članstvo v PD preneha: 

– s smrtjo člana PD, 
– z izstopom člana iz PD, 
– zaradi neplačane članarine, 
– z izključitvijo, 
– z prenehanjem PD. 

 
Član izstopi iz PD prostovoljno. 
Član PD je lahko izključen s sklepom ČS, če je kršil ta pravila, Častni kodeks slovenskih planincev 
ali PD povzročil škodo. 
 

22. člen 
 
Član PD lahko uveljavlja pravice do popustov ali drugih članskih ugodnosti, če ima plačano 
članarino. 
 
VIII. NAČIN UPRAVLJANJA PD 
 

23. člen 
 
Organi PD so: 

– Občni zbor (v nadaljevanju OZ), 
– Upravni odbor (v nadaljevanju UO), 
– Nadzorni odbor (nadaljevanju NO), 
– Častno sodišče (v nadaljevanju ČS). 

 
24. člen 

 
Mandatna doba organov PD je 4 leta. 
 

25. člen 
 
Najvišji organ PD je OZ. 
OZ sestavljajo vsi člani PD, ki so plačali članarino za tekoče leto.  
 

26. člen 
 
OZ je lahko redni ali izredni. 
Redni OZ mora biti enkrat na leto. 
Izredni OZ se skliče po potrebi. 
 
Izredni OZ skliče predsednik PD, kadar to zahteva UO PD ali NO ali tretjina članov PD. Če 
predsednik PD ne skliče izrednega OZ v 30 dneh po prejemu zahteve, ga skliče predlagatelj s tem, 
da določi predlog dnevnega reda in določi gradivo za izredni OZ. 
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27. člen 
 
OZ je pristojen, da: 

– sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil PD, 
– sprejema pogodbo o ustanovitvi zveze in njene spremembe in dopolnitve, 
– sprejema razvojni načrt PD, 
– potrjuje program dela 
– odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnega premoženja, 
– sprejema finančni načrt PD in blagajniško poročilo, 
– potrjuje višini članarine, 
– razpravlja in odloča o poročilih in o predlogih UO, NO, in ČS, 
– odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov, 
– voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika PD in potrjuje člane UO 

PD, člane NO, člane ČS, 
– odloča o pritožbah zoper sklepe ČS, 
– odloča o prenehanju delovanja PD, 
– imenuje delovna telesa OZ (volilna komisija,  kandidacijska komisija, komisija za sklepe), 
– odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in temi pravili. 

 
OZ vodi delovno predsedstvo. 
 

28. člen 
 
Volitve organov PD so praviloma tajne, OZ pa lahko z večino prisotnih glasov članov sprejme 
sklep, da so javne. 
 

29. člen 
 
OZ je sklepčen če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica članov PD. Če ob 
napovedani uri OZ ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut, nakar OZ lahko sklepa, če je 
prisotnih najmanj 10% članov PD.  
 

30. člen 
 
Sklep je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica navzočih članov PD, razen glede prenehanja 
PD, odtujitve in razdelitve premoženja, za kar je potrebna dvotretjinska večina prisotnih. 
 

31. člen 
 
Sklepi OZ so obvezni za vse člane in organe PD. 
 

32. člen 
 
Najvišji organ upravljanja PD med dvema OZ je UO. 
 
UO sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in načelniki odsekov. 
 
Če se število članov UO med trajanjem mandata zmanjša do 1/3, lahko UO kooptira nove člane, 
da bi delo lahko nemoteno teklo. 
 
UO oblikuje za opravljanje nalog iz svojega delovnega področja stalna in začasna delovna telesa. 
 

33. člen 
 
UO je pristojen, da: 

– izvršuje sklepe OZ ter sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti OZ, 
– pripravlja načrt razvoja PD, 
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– sprejema program dela PD, finančni načrt in  blagajniško poročilo PD, 
– izvaja finančni načrt, 
– daje navodila sekcijam, odsekom in drugim oblikam delovanja PD ter spremlja njihovo delo, 
– izvršuje delovni program ter ga po potrebi spreminja in dopolnjuje, 
– imenuje uredniški odbor glasila PD Ongrčki, 
– upravlja premoženje PD, 
– določa višino članarine in prispevkov za posamezne namene, 
– skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje dejavnosti PD, 
– imenuje komisije in druga delovna telesa zaradi usmerjanja, usklajevanja in pospeševanja 

posameznih društvenih dejavnosti, 
– določa delegate PD za skupščino PZS ter predstavnike PD za organe, organizacije in 

skupnosti na ravni občine, 
– pripravlja gradiva in predlog dnevnega reda za OZ PD, 
– opravlja še druge tekoče zadeve in naloge v  skladu s predpisi in temi pravili. 

 
34. člen 

 
Seje UO sklicuje predsednik PD ali član UO, ki ga pooblasti predsednik. 
Predsednik PD zastopa in predstavlja PD, sklicuje sestanke UO PD in po potrebi tudi sestanke 
odsekov, sekcij in skupin. 
Seje UO so praviloma enkrat mesečno. 
 
Seja UO je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov UO. 
 
UO sklepa z večino glasov navzočih članov. 
 
UO je za svoje delo odgovoren OZ. 
 

35. člen 
 
NO ima tri člane. 
NO izvoli izmed sebe predsednika in namestnika predsednika. 
NO spremlja in nadzoruje delo vseh organov PD, zlasti pa nadzoruje celotno gospodarsko, 
finančno in materialno poslovanje PD. 
Člani NO imajo pravico in dolžnost prisostvovati OZ in sejam UO ter morajo imeti na razpolago vas 
gradiva. 
NO lahko sprejme poslovnik za svoje delo. 
NO poroča o svojih ugotovitvah OZ in o njih sproti obvešča UO. 
NO je za svoje delo odgovoren OZ. 
 

36. člen 
 
ČS obravnava kršitve teh pravil in Častnega kodeksa slovenskih planincev. 
ČS ime tri člane. ČS izmed sebe izvoli predsednika. 
ČS lahko izreče članu PD naslednje ukrepe: 

– opomin, 
– javni opomin, 
– prepoved opravljanja funkcije za največ štiri leta, 
– izključitev iz PD. 

 
Član PD se zoper sklep ČS razsodišča lahko pritoži OZ v roku 30 dni od vročitve sklepa. O pritožbi 
odloča OZ na svoji prvi seji. 
ČS je za svoje delo odgovorno OZ. 
ČS pri svojem delu smiselno uporablja Pravila o delu ČS  
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IX. NOTRANJA ORGANIZACIJA PD 
 

37. člen 
 
PD ustanovi za lažje in smotrnejše izvajanje skupno dogovorjenih nalog: 

1. Vodniški odsek, 
2. Markacijski odsek oziroma odsek za planinske poti. 
3. Mladinski odsek, 
4. Propagandni odsek, 
5. Odsek za varstvo narave in Gorsko stražo. 

 
Po potrebi ustanovi PD še druge odseke, sekcije in skupine. 
Delovanje posameznih odsekov, sekcij in skupin opredeljujejo pravilniki, ki jih sprejmejo odseki, 
sekcije in skupine sami ali PZS. Pravilnike, ki jih sprejmejo odseki sami, mora potrditi UO PD. Ti 
pravilniki morajo biti skladni s temeljnim aktom PD in ostalimi predpisi PD, kot tudi z vsemi 
pravnimi akti, ki jih sprejme PZS. 
 

38. člen 
 
PD ima za opravljanje finančno knjigovodskih, administrativnih in drugih del blagajnika in tajnika 
PD. PD ima svojega gospodarja. 
 
X.  FINANCIRANJE, UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM TER OPRAVLJANJE NADZORSTVA 

NAD RAZPOLAGANJEM S FINANČNIMI SREDSTVI IN PREMOŽENJEM 
 

39. člen 
 
PD lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

– s članarino, 
– z dotacijami Občine Trzin, 
– iz naslova materialnih pravic in dejavnosti PD, 
– z darili in volili, 
– s prispevki in donacijami, 
– s prispevki sponzorjev, 
– iz drugih virov. 

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

40. člen 
 
PD lahko občasno organizira za uresničevanje ciljev, zaradi katerih je bilo ustanovljeno tudi 
pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon in je udeleženo na 
dohodkih doseženih s to dejavnostjo. 
 
PD lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim 
osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe na podlagi javnega razpisa po sklepu UO. 
 

41. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga PD doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne 
dejavnosti iz prejšnjega člena, se sme uporabiti le za namene in naloge PD v skladu s temi pravili. 
 
Vsaka delitev premoženja PD med njegove člane je nična. 
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42. člen 
 
Blagajnik PD v skladu s četrtim odstavkom Slovenskih računovodskih standardov 33.9 vodi 
poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva, ki obsega knjigo prihodkov in odhodkov ter 
knjigo terjatev in obveznosti.  
 
Vpisi v poslovne knjige morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah. Knjižbe morajo biti 
opravljene najkasneje v mesecu dni od dneva izdaje ali od dneva, ko blagajnik prejme 
knjigovodske listine.  
 

43. člen 
 
PD ima pri banki odprt en poslovni račun. 
 
Blagajnik vodi po časovnem zaporedju urejene izpiske o spremembah stanja na poslovnem 
računu. K izpiskom prometa na računu priloži ustrezne knjigovodske listine o posameznih 
prejemkih in izdatkih.  
 
PD vodi pomožno blagajniško knjigo, ki dopolnjuje bančne izpiske. 
 
PD za interne potrebe, vodi ločeno evidentirane namensko oblikovana sredstva, ki jih določi UO. 
 
Blagajnik vodi poslovne knjige na prostih listih. 
 
Na koncu obračunskega obdobja inventurna komisija popiše vsa stalna sredstva in dolgove. 
Popisni list s podpisom potrdita vodja inventurne komisije in predsednik PD. Podpisuje se 
naslednja stanja: osnovna sredstva, terjatve, obveznosti in denarna sredstva. 
 
PD vodi register osnovnih sredstev. Vanj vpiše:  

– zaporedno št. osnovnega sredstva,  
– datum pridobitve,  
– naziv,  
– ime dobavitelja oz. donatorja,  
– nabavno vrednost in  
– datum odtujitve. 

 
PD nabavno vrednost osnovnih sredstev obravnava kot stroške amortiziranja.  
 

44. člen 
 
PD na koncu obračunskega obdobja sestavi letno poročilo, ki ga pregleda NO in potrdi predsednik 
PD s podpisom. To poročilo PD predloži organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje 
podatkov, najkasneje do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta. 
 

45. člen 
 
Javnost finančno-materialnega poslovanja je zagotovljeno s pravico članov PD do vpogleda v 
finančno-materialno dokumentacijo. 
 

46. člen 
 
Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik PD, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik PD. 
 
UO imenuje odredbodajalca v primeru odsotnosti predsednika PD in sopodpisnika v posameznih 
zadevah. 
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47. člen 
 
Nadzorstvo nad finančno-materialnim poslovanjem PD opravlja NO v skladu s temi pravili. 
 

48. člen 
 
PD je dolžno voditi evidenco o svojem premoženju v skladu z računovodskimi standardi za 
društva. 
PD je dolžno s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. 
Objekte in druge nepremičnine, ki so last PD, sme odtujiti samo občni zbor z dvotretjinsko večino 
navzočih članov. 
 
XI. PLANINSKA ODLIČJA IN PRIZNANJA 
 

49. člen 
 
PD podeljuje svojim članom za uspešno delo v PD planinska odličja in priznanja v skladu s 
Pravilnikom o planinskih odličjih in priznanjih PD Onger Trzin 
 
XII. ARBITRAŽA 
 

50. člen 
 
Spori med PD in člani se rešujejo sporazumno. Če do sporazumne rešitve ne pride, stranke v 
sporu določijo arbitražo, tako da vsaka stranka imenuje po enega arbitra, skupno pa oba arbitra 
imenujeta predsednika arbitraže. 
 
Arbitražo si za svoje delo določi pravila delovanja. 
 
Odločitev arbitraže je dokončna.  
 
XIII. JAVNOST DELA PD 
 

51. člen 
 
Delo PD in njegovih organov je javno. Javnost dela je zagotovljena s tem, da so sestanki vseh 
organov PD odprti, zapisnik in druge listine pa dostopni vsem članom PD in drugim občanom. 
Javnost je lahko le izjemoma izključena, če PD oziroma njegovi organi obravnavajo zadeve, ki jih 
je pristojni organ označil s stopnjo tajnosti. 
 

52. člen 
 
PD obvešča javnost o svojem delu preko oglasne deske, obvestil, glasila PD Ongrčki, sredstev 
javnega obveščanja, na spletnih straneh PD, prireditev lokalnega pomena, tiskovnih konferenc in 
na drug krajevno primeren način. 
 

53. člen 
 
Za uresničevanje javnosti dela in obveščanje so odgovorni: 

– predsednik PD, 
– tajnik PD, 
– člani UO, ki jih predsednik PD pooblasti. 
– načelniki odsekov, sekcij in skupin, 
– predsednik ČS in NO. 
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54. člen 
 
Državni organi, lokalne skupnosti ali njihovi organi, gospodarske družbe, zavodi ter druge 
organizacije, lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad PD ali posamezno prireditvijo PD. 
Pokroviteljstvo se uredi s posebno pogodbo ali s sklepom. 
 
XIV. NAČIN PRENEHANJA PD IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM 
 

55. člen 
 
PD lahko preneha po sklepu OZ ali po samem zakonu. 
OZ sprejme sklep o prenehanju PD in razdelitvi premoženja z dvotretjinsko večino prisotnih članov. 
V sklepu mora biti navedeno ime po dejavnosti sorodnega društva, na katero se po poravnavi vseh 
obveznosti prenese premoženje. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun. Če takega društva ni, 
se premoženje prenese na lokalno skupnost. 
 
O sklepu o prenehanju PD mora predsednik PD ali oseba, ki jo OZ pooblasti, v tridesetih (30) dneh 
obvestiti upravno enoto, pri kateri je PD registrirano. 
 
Sklepu mora biti priloženo poročilo o razpolaganju s sredstvi PD, iz katerega je razviden obseg 
sredstev, način poravnave obveznosti PD, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev v proračun ter 
prenos premoženja PD na drugo društvo ali lokalno skupnost. 
 
XV. KONČNE DOLOČBE PD 
 

56. člen 
 
Ta pravila začnejo veljati takoj. 
 

57. člen 
 
Spremembe in dopolnitve teh pravil se sprejmejo po enakem postopku kot so bila sprejeta pravila. 
 

58. člen 
 
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati pravila z dne 13. 2. 1998. 
 
 
 
Tajnica PD         Predsednik PD 
 
Urša Košir         Emil Pevec 
 
 

Trzin, 18. december 2003 


