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Na osnovi 4. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS 61/2006) in 20. člena 
pravil Turističnega društva Maribor z dne 29.05.1997 je občni zbor kot najvišji 
organ Turističnega društva Maribor na svojem izrednem občnem zboru dne  

05.07.2008 sprejel spremembe in dopolnitve pravil kot sledi: 
 

 
 
 

PRAVILA 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA MARIBOR 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 
 

1 . člen 
 

Turistično društvo Maribor je prostovoljno, nepridobitno, nepolitično združenje 
fizičnih oseb (v nadaljnjem besedilu: društvo), v katerem se združujejo občani z 
namenom in ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah na 
območju Mestne občine Maribor. Društvo opravlja dejavnost, ki presega interese 
vsakega posameznega člana , in jo izvaja v javnem interesu. 
 

2. člen 
 

Člani društva so pri svojih aktivnostih in delu samostojni, upoštevati pa morajo 
odločitve in sklepe, ki jih sprejmejo organi društva. 
 

3. člen 
 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 
Sedež društva je v Mariboru, Tkalski prehod 4 
Društvo ima svoj pečat in znak. 
Pečat je okrogle oblike s premerom 3 cm, znakom v sredini in napisom ob 
zunanjem robu Turistično društvo Maribor. Znak v sredini pečata simbolizira 
gore, planinski dom in vode 

 
4. člen 

 
Društvo se lahko združuje v območno turistično zvezo in Turistično zvezo 
Slovenije ter sodeluje z drugimi organizacijami in zvezami, ki delujejo na 
področju turizma. 
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5. člen 
 
 Delovanje društva je javno. Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren 
predsednik društva. 
Javnost delovanja društva se zagotavlja z obveščanjem članov in širše javnosti 
na sledeče načine: 
-   pisna povabila na seje organov društva in na prireditve, 
-   pravica vpogleda članov v zapisnike sej društva, 
-   izdaja občasnih publikacij in informacijskih gradiv, 
-   informacije v medijih. 
 

6. člen 
 
V skladu z Zakonom o društvih je namen društva pospeševanje razvoja turizma 
v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem kraja ob upoštevanju 
trajnostnega razvoja. 
Cilji društva so: 
-   sodelovanje z drugimi društvi in zvezami doma in v tujini, 
-   sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva, zlasti mladine, 
-   organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih , kulturnih, zabavnih in 
    drugih prireditvah ter manifestacijah na območju mestne občine Maribor, 
-   usmerjanje, organiziranje in vodenje turističnih akcij ter tekmovanj med člani 
    za urejanje in olepšavo krajev in objektov, 
-   dajanje pobud za oblikovanje in poenotenje ter postavitev turističnih obeležij, 
-   vzpodbujanje usklajenega izdajanja vzgojne, strokovne turistične literature ter 
    edicij turistično - propagandnega značaja, 
-   opravljanje javnih pooblastil in koncesij s področja turizma v skladu z 
    Zakonom o društvih, 
-   sodelovanje v projektih varovanja okolja, kulturne dediščine ter ljudskih 
    običajev , 
 
Za doseganje osnovnega namena in ciljev iz prejšnjega odstavka Turistično 
društvo Maribor izvaja naslednje dejavnosti oz. naloge: 
 
-   skrbi za ureditev dravskih brežin in sodeluje v projektih ureditve pešpoti, ki so 
    locirane na območju vinskih gričev Piramida, Kalvarija, 
-   organizira in sodeluje v prireditvah, ki gravitirajo na reko Dravo, 
-   organizira otroške delavnice na tematiko splavarjenja, 
-   organizira splavarske razstave, 
-   izdaja turistične publikacije / zloženke, biltene, programe prireditev, vabila in 
    obvestila, 
-   sodeluje v razpravah o razvojnih in turističnih programih kraja, 
-   daje pobude za vključevanje naravnih in drugih za turizem pomembnih 
    objektov v turistično ponudbo. 

 

 

 



3 
 

7. člen 
 
Društvo opravlja v skladu z Zakonom o društvih pridobitno dejavnost: 
 
-   vodniško dejavnost / vodenje skupin domačih in tujih gostov na področju 
    Mestne občine Maribor s strokovno usposobljenimi vodniki s pridobljeno 
    ustrezno licenco, 
-   društveno založniško dejavnost, vezano na aktivnosti društva, 
-   organizacija in izvajanje turističnega splavarjenja po reki Dravi / ohranjanje 
    kulturne dediščine - tradicije splavarjenja po reki Dravi / - prevozi s splavom za 
    domače in tuje goste, 
-   Organizacija in izvajanje multimedijskih in informacijskih predstavitev, 
-   Organizacija in izvajanje strokovnih ekskurzij za člane in nečlane društva. 
 
Prihodki iz naslova pridobitne dejavnosti se namensko uporabijo za organizacijo 
in izvedbo prireditev, posodabljanje in obnovitev plovil - splavov, ki so v lasti 
Turističnega društva Maribor, strokovne ekskurzije članov društva, udeležbo na 
kongresih evropskih splavarjev, izdajo promocijskega in informacijskega 
materiala, pokrivanje stroškov delovanja društva in izobraževanja članov društva, 
nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja in pokrivanje direktnih 
stroškov, ki se pojavijo pri splavarskih vožnjah. 
 
 
 

II. ČLANSTVO 
 
 
 

8. člen 
 

Član društva je polnoleten občan , ki podpiše pristopno prijavo in se strinja z 
vsebino pravil društva, ne glede na versko in ideološko opredelitev. Član društva 
je lahko pod enakimi pogoji tudi tuja fizična oseba. 
 
Simpatizerji so lahko fizične osebe, katerih delo je vsebinsko povezano s 
turistično dejavnostjo in s svojimi prispevki ali članarino podpirajo dejavnost 
društva. 
 
Evidenca članov društva se vodi na podlagi prijavnice in članske izkaznice. 
Izkaznice izda Turistična ZVl3za Slovenija, ki vodi tudi register članstva turističnih 
društev na območju Republike Slovenije 
 

9. člen 
 
Član društva je lahko tudi mladoletna oseba do dopolnjenega 15. leta starosti, 
ima enake pravice in dolžnosti kot ostali člani društva, ne more pa biti izvoljena v 
organe društva in ne prevzema nikakršne materialne odgovornosti za področje 
na katerem aktivno deluje v društvu. Mladoletni člani so lahko v društvu 
organizirani kot turistični podmladek v različnih sekcijah. 
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10. člen 
 
Častni član društva lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj 
društva in turizma. O imenovanju častnega člana odloča občni zbor na osnovi 
predloga upravnega odbora. Pravice in dolžnosti častnih članov so enake kot 
rednih članov, določenih v 11. In 12. členu teh pravil. 
 

11 . člen 
 
Pravice čl članov društva so: 
-   da so izvoljeni v organe društva, 
-   da sodelujejo pri sprejemanju delovnih programov društva, 
-   da sodelujejo v vseh aktivnostih, ki jih organizira društvo, 
-   da skupaj z organi društva rešujejo vprašanja iz turistične problematike in 
    dajejo pobude in predloge za njihovo reševanje, 
-   da od organov društva na zahtevo dobijo pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem 
    društvenih nalog, 
-   da imajo vpogled v zapisnike sej organov društva, 
-   da vlagajo pritožbe na organe društva, če smatrajo, da se pri delu društva 
    dogajajo nepravilnosti. 
 

12. člen 
 
Dolžnosti članov društva so: 
-   da sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog 
-   da pri delu v društvu spoštujejo društvena pravila, 
-   da spoštujejo sklepe in odločbe organov društva 
-   da varujejo ugled društva 
-   da redno plačujejo članarino  
-   da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za lažjo izpeljavo določenih 
    aktivnosti in projektov društva, 
-   da prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše člane društva, 
-   da aktivno sodelujejo II organih turističnih zvez in v njih zastopajo tudi 
    interese društva. 
 

13. člen 
 
Članstvo v društvu preneha: 
-   s smrtjo, 
-   s prostovoljnim izstopom, 
-   z izključitvijo na podlagi sklepa občnega zbora; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

14. člen 
 
Član izstopi iz društva, ko poda pisno izjavo, da ne želi biti več član. Enako ko 
pismena izjava iz prvega odstavka tega člena se šteje neplačevanje člana rine 
dve leti zapored. 
 

15. člen 
 
Občni zbor lahko člana društva izključi iz društva na predlog disciplinskega 
razsodišča. 
 
 
 
 
 

III. ORGANIZACIJA DRUŠTVA 
 

 
 
 
 

16. člen 
 
Organi društva so: 
-   občni zbor, 
-   upravni odbor, 
-   nadzorni odbor, 
-   disciplinsko razsodišče . 
 

17. člen 
 
Občni zbor društva je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. 
Občni zbor je lahko reden ali izreden. 
Redni Občni zbor društva se sklicuje najmanj enkrat letno, izredni občni zbor pa 
po potrebi. 
Redni in izredni občni zbor skliče upravni odbor društva, izredni občni zbor je 
lahko sklican tudi na zahtevo nadzornega odbora ali 1/3 članov društva. 
 
V primeru, ko zahteva sklic izrednega občnega zbora nadzorni odbor ali 1/3 
članov društva je obveza upravnega odbora, da realizira zahtevo najkasneje v 
roku enega meseca, v nasprotnem primeru lahko skliče občni zbor tudi nadzorni 
odbor. 
Izredni občni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican. 
 

18. člen 
 
O sklicu občnega zbora morajo biti obveščeni člani društva najmanj 8 dni pred 
dnevom za katerega je sklican. Vabilo za občni zbor mora vsebovati dnevni red 
občnega zbora. Vse člane voljenih organov društva je treba povabiti na občni 
zbor s pisnim povabilom. 
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19. člen 
 
Občni zbor lahko veljavno sklepa, če je navzočih najmanj 50% članov društva. 
Po polurnem zamiku glede na uro sklica sestanka je občni zbor sklepčen, če je  
prisotnih najmanj 15 članov društva. 
 

20. člen 
 
Občni zbor sprejema svoje sklepe z navadno večino prisotnih članov. Kadar 
odloča o spremembi pravil društva, pa mora za spremembe glasovati 2/3 
prisotnih članov društva. 
 
Glasovanje je praviloma javno, razen če občni zbor odloči drugače 
  

21 . člen 
 
Občni zbor do izvolitve delovnega predsedstva vodi predsednik. 
 
Organi občnega zbora so: 
-   delovno predsedstvo - predsednik in dva člana , 
-   verifikacijska komisija - predsednik in dva člana , 
-   dva overitelja zapisnika, 
-   zapisnikar. 
 
Predloge za sestavo organov občnega zbora pripravi upravni odbor društva. O 
sestavi organov sklepa občni zbor, ki lahko sestavo tudi s sklepom spremeni. V 
primeru volilnega občnega zbora, / volitve organov društva predsednika in 
podpredsednika /  občni zbor s sklepom imenuje volilno komisijo, ki izvede voltve. 
Volitve so praviloma javne, razen če občni zbor odloči drugače. 
 

22. člen 
 
Občni zbor društva 
 
-   sklepa o dnevnem redu, 
-   sprejema delovni program društva, 
-   voli predsednika, podpredsednika in organe društva, 
-   sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila društva in druge splošne akte 
    društva, 
-   razpravlja o delu upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega 
    razsodišča , 
-   razrešuje predsednika, podpredsednika in organe društva, 
-   odloča o višini članarine , 
-   odloča o prenehanju društva, 
-   sprejema finančni načrt in potrjuje letno poročilo, 
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-   dokončno odloča zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora ter 
    disciplinskega razsodišča , 
-   podeljuje naziv častnega člana društva, 
-   odloča o izključitvi člana društva, 
-   odloča o vključevanju društva v zveze in druge društvene organizacije, 
-   odloča o nabavi osnovnih sredstev in drobnega inventarja večje vrednosti. 
 

23. člen 
 
Upravni odbor društva 
 
Je izvršilni organ občnega zbora društva in mu za svoje delo in ravnanje v celoti 
odgovarja. 
 

24. člen 
 
Upravni odbor društva šteje 9 članov in je izvoljen za dobo štirih let. 
Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje upravnega odbora. 
Seje upravnega odbora se sklicujejo po potrebi ali vsaj 4x letno. 
 

25. člen 
 
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti: 
-   izvršuje sklepe občnega zbora, 
-   sklicuje redni in izredni občni zbor, pripravi poročila posameznih organov in 
-   predlaga sklepe o katerih odloča občni zbor, 
-   pripravlja predloge za program dela društva in skrbi za realizacijo programa, 
-   pripravlja predloge za finančni načrt društva, 
-   skrbi za finančno in materialno poslovanje društva, 
-   upravlja s premičnim premoženjem društva, 
-   ustanavlja in ukinja občasne odbore in komisije društva, 
-   imenuje tajnika društva in druge administrativne delavce; 
 

26. člen 
 
Nadzorni odbor 
 
Šteje 3 člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let. 
 

27. člen 
 
Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov društva, ugotavlja zakonitost 
sprejemanja sklepov in nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva. 
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28. člen 

 
Disciplinsko razsodišče 
 
Šteje 3 člane , ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let. Disciplinsko razsodišče je za 
svoje delo odgovorno občnemu zboru. 
 

29. člen 
 
Naloga disciplinskega razsodišča je ugotavljanje in obravnava disciplinskih 
prekrškov članov ter na osnovi ugotovitve izreka naslednje ukrepe: 
 
-   ustni opomin, 
-   javni pisni opomin, 
-   predlog občnemu zboru za izključitev iz društva. 
 

30. člen 
 
Za prekršek se smatra vsaka hujša kršitev pravil in drugih aktov društva ter 
vsako dejanje, ki prizadene ugled in interese društva. 
Disciplinsko razsodišče se pri svojem delu ravna v smislu določil kazenskega 
postopnika. 
Ukrep disciplinskega postopka lahko s sklepom eliminira le najvišji organ 
društva, to je občni zbor na osnovi pritožbe člana društva v postopku. 
 

31 . člen 
 
Predsednik društva 
 
Je izvoljen za štiri leta in zastopa društvo kot pravno osebo ter je odgovoren za 
zakonito delo društva. 
Predsednik društva opravlja naloge, ki mu jih poveri na osnovi pravil občni zbor, 
kateremu je tudi odgovoren za vsa področja dejavnosti društva. 
Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje upravnega odbora, pripravlja 
dnevne rede in vodi delo upravnega odbora. 
 

32. člen 
 
Na predlog predsednika društva imenuje upravni odbor tajnika društva, ki 
organizira in strokovno vodi delo društva ter pomaga predsedniku pri opravljanju 
njegovih nalog. Tajnika je mogoče zadolžiti tudi za delo in strokovno pomoč 
drugim delovnim telesom društva. Tajnik vodi tudi blagajniško poslovanje 
društva. 
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33. člen 
 
Podpredsednik društva 
 
Je izvoljen za dobo 4 let in pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog - 
predvsem pri usmerjanju aktivnosti odborov in komisij društva. V primeru 
odsotnosti predsednika ga na podlagi pooblastila zastopa na vseh delovnih 
področjih in vodi tudi upravni odbor. 
 
 
 
 

IV. FINANCNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUSTVA 
 
 
 

 
34. člen 

 
Premoženje društva sestavljajo denarna sredstva, premične stvari ter materialne 
pravice. 
 
Denarna sredstva društvo pridobi: 
-   s članarino 
-   s prispevki donatorjev in sponzorjev 
-   iz javnih sredstev 
-   prihodki iz pridobitne dejavnosti / 7. člen pravil/. 
 
Društvo razpolaga z denarnimi sredstvi v skladu s programom dela in letnim 
finančnim načrtom. Društvo ima tudi društveni sklad. 
S premoženjem društva upravlja upravni odbor društva. 
Vsaka delitev premoženja društva med člane društva je nična. 
 

35. člen 
 
Materialno in finančno poslovanje društva se vodi po sistemu dvostavnega 
knjigovodstva. 
Materialno in finančno poslovanje društva mora biti v skladu z veljavnimi predpisi 
in standardi v računovodstvu. Računovodstvo vodi strokovno usposobljena 
fizična oseba, ki je član društva. Letna poročila za preteklo poslovno leto mora 
društvo posredovati na AJPES in OURS do 31. 03. tekočega leta, v primeru 
statusne spremembe oziroma prenehanju društva pa v roku dveh mesecev. 

 
36. člen 

 
Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa pri izbrani 
poslovni banki. Blagajniško poslovanje društva se vodi v skladu z računovodskim 
standardom. 
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V. PRENEHANJE DRUŠTVA 
 
 

37. člen 
 

Društvo preneha delovati: 
-   po volji članov 
-   po samem zakonu 
-   s stečajem 

 
38. člen 

 
Sklep o prenehanju društva sprejme najvišji organ društva. Premoženje društva 
se v primeru prenehanja prenese na drugo turistično društvo ali zvezo, v tem 
smislu se formulira tudi sklep najvišjega organa društva. Sredstva iz proračuna 
lokalne skupnosti se vrnejo v proračun . 
O sklepu najvišjega organa iz prvega odstavka tega člena mora zakoniti 
zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ. 
 

39. člen 
 
Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha s svojimi aktivnostmi 
ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije. 
 

40. člen 
 
Društvo preneha tudi s stečajem , če je dalj časa plačilno nesposobno ali 
prezadolženo ter se nad njim opravi stečajni postopek po predpisih, ki urejajo 
prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo. 
 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

41. člen 
 
Za vse kar v teh pravilih ni določeno , se neposredno uporablja določila Zakona o 
društvih ter drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije. 
 

42. člen 
 
Ta pravila je sprejel občni zbor turističnega društva Maribor dne 05. 07. 2008 in 
pričnejo veljati takoj. 
 
Z uveljavitvijo teh pravil so prenehala veljati Pravila Turi stičnega društva Maribor 
sprejeta i potrjena dne 29. 05. 1997 in vsa določila splošnih aktov, ki so v 
nasprotju temi pravili. 
 
                                                                                                  Predsednik TD Maribor 
                                                                                                  ...................................... 
 


