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Na rednem občnem zboru Slovenskega društva za razsvetljavo dne 14. oktobra 2005 in izrednem 
občnem zboru Slovenskega društva za razsvetljavo dne 23. januarja 2006 so bila v skladu z 
Zakonom o društvih sprejeta naslednja spremenjena 

PRAVILA 
SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA RAZSVETLJAVO 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
čl.1. 

Slovensko društvo za razsvetljavo (v nadaljnjem besedilu: SDR) je prostovoljno samostojno 
nepridobitno strokovno in znanstveno društvo za tehniko razsvetljave in videnja v teoriji in praksi, 
ki jo vsestransko podpira. SDR deluje na območju Republike Slovenije. SDR je pravna oseba 
zasebnega prava. 

čl.2. 

SDR je član Elektrotehniške zveze Slovenije (EZS), Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije (ZITS), 
ter s svojim posebnim odborom − Slovenskim nacionalnim komitejem (v nadaljnjem besedilu: 
SNK) član mednarodne komisije za razsvetljavo (Commission Internationale de l'Éclairage- CIE). 

čl.3. 

SDR lahko sodeluje z drugimi društvi kadar takšno sodelovanje poveča učinek posameznega 
društva, npr. sodelovanje pri organizaciji posvetovanj, konferenc, predstavitve na sejmih. SDR se 
lahko včlani tudi v sorodne zveze, kadar to izboljša organizacijo društva. Izvršni odbor (v 
nadaljnjem besedilu: IO) SDR odloča v svoji mandatni dobi o potrebi sodelovanja z drugimi društvi 
in vključevanja v zveze ter o tem poroča na prvem občnem zboru. 

čl. 4. 

Sedež SDR je v Mariboru, Vetrinjska ulica 16/I. Spremembo sedeža SDR določa občni zbor. 
Naslov tajništva društva je lahko drugačen od naslova sedeža društva. Naslov tajništva se lahko 
spremeni in potrdi v okviru seje izvršnega odbora. 

čl. 5. 

Delo SDR in njegovih organov je javno. O delu in aktivnostih SDR sta obveščena članstvo in 
javnost z ustreznimi pisnimi informacijami kot so letna poročila, zapisniki in z drugimi sredstvi 
javnega obveščanja (tisk, radio, TV, WWW). Tajnik SDR skrbi, da sta članstvo in javnost 
pravočasno obveščena. 

čl. 6. 

SDR ima pravokotno štampiljko z nazivom: Slovensko društvo za razsvetljavo in pripisom kraja 
sedeža društva. Tajnik ima lahko štampiljko, ki je identična omenjeni, le da je na njej le logotip in 
in napis "Slovensko društvo za razsvetljavo". Logotip društva, odtisnjen v glavi teh Pravil, 
predstavlja silhueto človeka v okroglem svetlobnem snopu. Barva celostne podobe društva je 
oranžna in je prav tako razvidna iz logotipa zgoraj. 

čl. 7. 
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SDR zastopa predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oz. druga oseba, ki jo pooblasti 
predsednik. Podpisovanje dokumentov finančnega značaja predpisujejo veljavni finančni predpisi. 
 

čl. 8. 

Na osnovi teh pravil in v skladu z njimi lahko izvršni odbor izdaja posebne pravilnike in poslovnike, 
ki podrobneje urejajo delo in poslovanje SDR. 

II. NAMEN, CILJI, NALOGE IN DELO SDR. 

čl. 9. 

Namen, cilji in naloge SDR so: 

a) združevati strokovno aktivnost posameznikov na področju izsledkov tehnike in estetike 
razsvetljave in videnja, 

b) spremljati napredek znanosti in tehnike razsvetljave in videnja ter z aktivnim delovanjem 
seznanjati strokovno javnost s temi dosežki, 

c) prispevati k napredku na področju znanosti, tehnike in estetike razsvetljave in videnja, 

d) sodelovati preko svojega posebnega odbora − SNK v Mednarodni komisiji za razsvetljavo − 
CIE, kakor tudi s sorodnimi organizacijami in društvi iz tujine, 

e) podpirati organizacije, ki si prizadevajo razvijati in izpopolnjevati tehniko razsvetljave in 
videnja, 

f) sodelovati z upravnimi organi in institucijami s predlogi, strokovnimi nasveti in reševati naloge 
in probleme s področja razsvetljave in videnja, 

g) pri svojih članih dvigati strokovno raven in zavest, 

h) gojiti stike in sodelovanje med člani SDR in drugimi sorodnimi organizacijami doma in v tujini. 

čl. 10. 

SDR dosega svoj namen in izvaja svoje naloge zlasti z/s: 

a) aktiviranjem članov za doseganje postavljenih ciljev in koordiniranjem dela posameznikov in 
strokovnih odborov, 

b) periodičnimi strokovnimi posvetovanji in sestanki, 

c) znanstvenimi, strokovnimi in poljudnimi predavanji, koferencami, razpravami, seminarji, tečaji 
in razstavami, 

d) stalnimi ali občasnimi strokovnimi odbori za proučevanje in reševanje problemov in nalog, 

e) izdajanjem strokovnih informacij in poljudnoznanstvenih publikacij v skladu s predpisi, 

f) posredovanjem publikacij CIE in drugih dokumentov, 

g) podajanjem ocen o osnutkih ali izvedbah razsvetljave oz. ocen izdelkov s področja 
razsvetljave, 

h) organiziranjem dopolnilnega strokovnega izobraževanja za svoje člane, 

i) sodelovanjem z domačimi, tujimi in mednardnimi organizacijami in ustanovami, ki se ukvarjajo 
z razsvetljavo ali sorodnimi strokovnimi panogami, 

j) sodelovanjem na domačih, tujih in mednarodnih kongresih in posvetovanjih, sestankih, ki 
obravnavajo probleme razsvetljave in videnja ter sorodnih strokovnih panog, 

k) sodelovanjem z domačimi in mednarodnimi strokovnimi organizacijami s področja 
standardizacije. 
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čl. 11. 

V zvezi s svojimi nalogami lahko SDR izdaja občasna obvestila ali publikacije. 

III. ČLANSTVO 

Način vstopanja v članstvo, prenehanje članstva in izstopanje iz članstva 

čl.12. 

Člani SDR so redni, častni in zaslužni člani. Dokaz za članstvo v društvu je izpolnjena in podpisana 
prijavnica, deponirana v tajništvu društva. 

čl. 13. 

Redni člani SDR so lahko posamezniki, ki se ukvarjajo s problemi razsvetljave in videnja in imajo s 
tovrstnimi problemi opravka pri svojem delu ali pa se za tovrstne probleme zanimajo. SDR 
združuje člane iz najrazličnejših panog kot, ko so npr.: tehnika (elektrotehnika, strojna, gradbena), 
medicina, arhitektura, urbanizem, varstvo pri delu, promet, turizem, šport.  

čl. 14. 

Ob pogojih iz prejšnjega člena teh pravil odloča o sprejemu novih članov SDR izvršni odbor SDR 
na podlagi prijavnic. 

O tem, ali je kandidat član SDR, mora odločiti izvršni odbor na prvi seji po prispetju prijavnice in 
sklep sporočiti kandidatu v 15 dneh po odločitvi. 

čl. 15. 

Člani SDR so tudi častni in zaslužni člani. Občni zbor SDR razglasi častne in zaslužne člane na 
podlagi predhodnega sklepa izvršnega odbora. Častni član je lahko posameznik, ki je s svojim 
delom pripomogel k bistvenem razvoju delovanja SDR. Naziv zaslužnega člana lahko dobi član 
SDR, če je s svojim dolgoletnim izredno požrtvovalnim delom pripomogel k utrditvi SDR. Pravice in 
dolžnosti častnih in zaslužnih članov so enake pravicam in dolžnostim rednih članov iz 17. in 18. 
člena teh pravil. 

čl. 16. 

Člani so lahko pod enakimi pogoji kot slovenski državljani tudi tujci, če sprejmejo pravila SDR in so 
lojalni do Republike Slovenije. O sprejetju tujcev v članstvo SDR odloča izvršni odbor. Njihove 
pravice in dolžnosti so enake kot pravice in dolžnosti članov − državljanov Republike Slovenije, 
razen da ne morejo biti izvoljeni za kateregakoli člana ožje uprave SDR (čl. 36.). 

čl. 17. 

Pravice članov SDR so, da: 

a) volijo in so izvoljeni v organe društva, 

b) se medsebojno dogovarjajo in usklajujejo stališča glede celotnega dela v okviru SDR, 

c) sodelujejo v aktivnostih, ki so zasnovane na osnovi dogovorov v SDR, 

d) so obveščeni o delu organov SDR, da o tem delu dajo svoja mišljenja in predloge za 
izboljšanje dela, 

e) razširjajo in izpopolnjujejo svoje strokovno znanje, 

f) sodeljujejo s strokovnimi društvi doma in v tujini po poblastilih SDR, 

g) dajejo pisne in ustne predloge za možne nove člane SDR. 
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čl. 18. 

Dolžnosti članov SDR so, da: 

a) se ravnajo po pravilih SDR, 

b) sodelujejo pri izvajanju nalog SDR, 

c) pomagajo pri izvrševanju ciljev SDR, 

d) izvršujejo sklepe SDR in njegovih organov, 

e) redno plačujejo članarino. 

Člani SDR so za opravljanje sprejetih nalog in funkcij odgovorni občnemu zboru. 

čl. 19. 

Članstvo v SDR preneha: 

a) s prostovoljnim izstopom na osnovi izstopne izjave, 

b) z izklučitvijo iz članstva, 

c) s črtanjem iz spiska članov, če je član tudi po pisnem opominu v zaostanku s plačilom 
članarine za več kot eno leto, 

d) s smrtjo, 

e) s prenehanjem delovanja SDR (razid SDR). 

Član, ki mu preneha članstvo v SDR, je dolžan izpolniti vse medsebojne obveznosti, ki so nastale 
pred prenehanjem članstva. 

čl. 20. 

Predstavniki, ki zastopajo članstvo SDR v drugih organizacijah in zvezah, v katerih je SDR 
včlanjeno, in povsod, kjer se obravnavajo problemi razsvetljave,se volijo na občnem zboru SDR. 
Predstavnike za delovne skupine lahko v nujnih primerih imenuje tudi izvršni odbor na svoji seji. 

Sestav delegacije je odvisen od obravnavane problematike. 

 

IV. ORGANI SDR − 

njihovo delovanje in medsebojna razmerja 

čl. 21. 

Organi SDR so: občni zbor, izvršni odbor, ožja uprava, nadzorni odbor in častno razsodišče. 
Mandatna doba vseh organov traja dve (2) leti. Pravice in dolžnosti organov SDR so častne. 

čl. 22. 

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo člani društva. Občni zbor je lahko reden ali 
izreden. 

čl. 23. 

Redni občni zbor je vsako leto. Redni občni zbor razpravlja in odloča o vseh dejavnostih SDR. Za 
izvajalce nalog lahko določi posebne stalne in/ali občasne odbore ali komisije. Redni občni zbor 
skliče izvršni odbor, ki tudi določi in objavi datum in kraj občnega zbora ter predlaga dnevni red. 
Sklicanje občnega zbora in predlog dnevnega reda morata biti objavljena vsaj 10 dni pred 
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napovedanim datumom. Med dvema rednima občnima zboroma vodi delo izvršni odbor SDR, ki 
lahko po potrebi tudi takoj skliče izredni občni zbor. 

čl. 24. 

Izredni občni zbor lahko skliče izvršni odbor po potrebi, na zahtevo nadzornega odbora ali na 
zahtevo vsaj 1/3 rednih članov oz. na predlog zvez in društva, v katero je SDR včlanjeno. 

Predlagatelj izrednega občnega zbora mora predložiti dnevni red občnega zbora, ki se skliče v 30 
dneh po prejemu zahteve. Dnevni red izrednega občnega zbora lahko zajema samo vprašanja, 
zaradi katerih je bilo zahtevano sklicanje občnega zbora. Datum in kraj izrednega občnega zbora 
določi in objavi izvršni odbor SDR in to vsaj 10 dni pred napovedanim datumom. 

čl. 25. 

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica rednih članov. Če ni prisotna polovica 
rednih članov, se pričetek občnega zbora preloži za 30 (trideset) minut, nakar se izvede in je 
veljaven, če je na njem prisotnih najmanj 20 članov. 

Sklepi občnega zbora se sprejemajo z večino navzočih glasov, razen kadar se sklepa o razpustitvi 
SDR, ko je potrebna dvotretjinska večina navzočih članov. 

čl. 26. 

Volitve SDR so tajne, v kolikor občni zbor na samem zasedanju ne določi drugače. O prenehanju 
dela SDR je glasovanje le tajno. 

čl. 27. 

Občni zbor odpre predsednik ali podpredsednik SDR, ki ga vodi do izvolitve delovnega 
predsedstva. Občni zbor voli zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi druge 
organe občnega zbora (po 3 člane verifikacijske, kandidacijske in volilne komisije ter komisije za 
sklepe). O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega 
predsedstva, zapisnikar in oba overovatelja. 

čl. 28. 

Občni zbor ima naslednje pristojnosti: 

a) sprejema in spreminja pravila SDR in določa sedež tajništva za naslednje mandatno obdobje, 

b) odloča o članstvu SDR v drugih sorodnih društvih ali zvezah, odloča o prenehanju tega 
članstva in dokončno odloča o sklepih izvršnega odbora v zvezi z navedenim članstvom, 

c) daje program, stališča in smernice za delo SDR, 

d) odobrava delo izvršnega odbora, razpravlja o poročilu nadzornega odbora in sklepu o njuni 
razrešnici, 

e) pooblasti oz. določi izvršni odbor društva, da predstavlja SDR v drugih strokovnih zvezah in 
društvih, katerih član je, in sicer tako, da določi predstavnike ali delegacije iz svojih vrst ali vrst 
članov SDR, 

f) sprejema zaključni račun za preteklo mandatno obdobje in sprejema predračun dohodkov in 
izdatkov za naslednje obdobje, 

g) voli predsednika SDR, ki je istočasno predsednik izvršnega odbora, podpredsednika, tajnika 
in blagajnika, člane izvršnega odbora, člane nadzornega odbora, člane častnega razsodišča 
in člane SNK 

h) imenuje stalne strokovne odbore in komisije ter predsednike teh teles ali pa za to pooblasti 
izvršni odbor, 
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i) odloča o vprašanjih, prošnjah in pritožbah, ki presegajo pristojnost odločanja izvršnega 
odbora, rešuje pritožbe na sklepe izvršnega odbora, 

j) odloča o višini članarine, 

k) razglaša častne in zaslužne člane ter podeljuje plakete po sklepu izvršnega odbora, 

l) sklepa o predlogih za častne in zaslužne člane pri strokovnih zvezah, katerih član je, 

m) dokončno odloča o pritožbah proti sklepom častnega razsodišča v zvezi z izključitvami iz 
članstva društva,  

n) sklepa o prenehanju delovanja SDR po volji članov , s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo 
k drugemu društvu ali po samem zakonu.  

o) potrjuje člane ožje uprave SDR. 

Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane društva. 

čl. 29. 

Izvršni odbor je izvršilni organ SDR, ki vodi njegovo delo med dvema občnima zboroma. Izvršni 
odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, predsednik SNK, predstavniki 
odsekov v SNK in izvoljeni člani. Število članov izvršnega odbora, ki jih izvoli občni zbor, je 17. 

čl.30. 

Naloge izvršnega odbora so: 

a) na svoji seji predlaga predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika ter člane izvršnega 
odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in člane SNK 

b) vodi posle SDR med dvema občnima zboroma, 

c) gospodari z imovino SDR po načelu dobrega gospodarja in skrbi za sredstva, ki so potrebna 
za kritje izdatkov, 

d) obravnava predračun dohodkov in izdatkov SDR za poslovno leto v skladu s pooblastili 
občnega zbora, 

e) sklepa o nabavi in prodaji imovine SDR, če ga je za to pooblastil občni zbor, 

f) skrbi za izvedbo programa dela, vodi poslovanje SDR, organizaira aktivnosti v smislu 9. in 10. 
člena, 

g) imenuje predsednika strokovnih odborov, komisij in skupin ter usmerja njihovo delo, v kolikor 
niso ta imenovanja opravljena že na občnemu zboru, 

h) organizira različne aktivnosti s katerimi povečuje strokovno znanje svojih članov, 

i) izvaja naloge, ki izhajajo iz sklepov zvez in društev, v katere je SDR včlanjeno, 

j) sklicuje redne občne zbore, pripravlja zanje materiale in poroča o svojem delu, 

k) sprejema pravilnike in poslovnike za urejanje dela posameznih organov, odborov in komisij. 
Te po potrebi tolmači, 

l) opravlja druge naloge po poobastilu občnega zbora. 

čl. 31. 

Izvršni odbor posluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik, tajnik po pooblastilu ali podpredsednik. 
Posamezni člani so na sejah zadolženi za izvedbo določenih nalog in so za svoje delo odgovorni 
izvršnemu odboru in občnemu zboru. O sejah je voden zapisnik. Sklepi morajo biti posebej 
navedeni v zapisniku. Sklepi so veljavni, če za sklep glasuje več kot polovica prisotnih članov. 
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čl. 32. 

Izvršni odbor ima za sprotno izvrševanje nalog naslednje komisije oz. odbore: 

1. strokovne komisije, 

2. komisije za organizacijsko, publicistično in druge dejavnosti in 

3. Slovenski nacionalni komite pri Mednarodni zvezi za razsvetljavo (SNK CIE). 
Mandat komisij je enak kot za izvršni odbor. Sestava komisij je najmanj tričlanska. Sklepe 
sprejemajo, če so prisotni vsi člani, za sklep pa glasuje večina članov. Komisije so za svoje delo 
odgovorne izvršnemu odboru, ki mu poročajo enkrat letno. 

čl. 33 

Predsednik SDR predstavlja društvo ter ga zastopa v premoženjskih in drugih pravnih poslih. 
Predsednik je odredbodajalec za izvrševaje finančnega načrta. Predsednik skrbi za izvrševanje 
stališč in smernic občnega zbora, kateremu je za svoje delo osebno odgovoren. Predsednik in 
podpredsednik sta lahko v funkcijo izvoljena le za dve zaporedni mandatni obdobji. 

čl. 34. 

Tajnik neposredno skrbi za tajniške in organizacijske posle, za opravljanje nalog za izvrševanje 
sklepov izvršnega odbora. Podpisuje finančne listine. Odgovoren je izvršnemu odboru društva. 

čl. 35. 

Blagajnik skrbi za blagajniško poslovanje in pobiranje članarine. Za društveno blagajno odgovarja 
občnemu zboru in izvršnemu odboru. Posluje s poslovnimi računi in hrani plačilno kartico 
poslovnega računa. 
 

čl. 35a 
Funkciji tajnika in blagajnika sta združljivi in ju lahko opravlja ista oseba. Izvoljenega tajnika 
oziroma blagajnika se po potrebi lahko pogodbeno zaposli. Odločitev o pogodbeni zaposlitvi 
sprejme izvršni odbor na predlog ožje uprave.  

čl. 36. 

Ožjo upravo SDR sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik, ki jih potrdi občni 
zbor. Ožja uprava se sestaja po potrebi med dvema sejama izvršnega odbora in skrbi za uspešno 
opravljanje tekočih zadev. Poročilo o delu ožje uprave mora odobriti izvršni odbor. Ožja uprava je 
sklepčna, če je navzočih več kot 1/2 članov, sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. 

čl. 37. 

Nadzorni odbor SDR šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor. Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine 
predsednika. Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo organov SDR, kontrolira materialno − 
finančno poslovanje, daje smernice za delo in predloge. O svojem delu poroča občnemu zboru, 
kateremu je odgovoren in predlaga razrešnico za organe SDR. O pregledu zaključnega računa 
poroča izvršnemu odboru. Sklepi nadzornega odbora so veljavni, če so prisotni vsi trije člani in če 
za sklep glasujeta vsaj dva člana. Predsednik nadzornega odbora je lahko izvoljen v to funkcijo 
največ za 2 zaporedni mandatni dobi. 
 

čl. 38. 

Častno razsodišče lahko na podlagi ugotovljene kršitve člana izreče naslednje disciplinske ukrepe: 

- ustni opomin; 
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- opomin pred izključitvijo; 

- izključitev 

- povračilo škode, ki jo je član povzročil; 

- razrešitev funkcije. 

čl. 39. 

Častno razsodišče , ki ima predsednika in dva člana, izvoli občni zbor. 

Častno razsodišče razpravlja in sklepa o disciplinskih kršitvah članov v zvezi s kršenjem teh pravil 
in drugih aktov SDR in sklepov organov SDR, pri tem pa mora biti izključena sorodstvena 
povezava predsednika in članov razsodišča z obravnavanim članom. 

Častno razsodišče sprejema odločitve na seji, ki je javna. Če pri odločanju ni mogoče uskladiti 
menj in stališč članov razsodišča, le-to odloči z večino glasov. Razsodišče je sklepčno, če so 
prisotni vsi člani. 

Seje častnega razsodišča vodi predsednik , ki izdaja sklepe v zvezi z vodenjem postopka. 

Zoper sklep častnega razsodišča o izključitvi iz članstva je v roku 15 dni po vročitvi pisnega sklepa 
članu dopustna pritožba na občni zbor društva. 

Pravnomočne odločbe in poravnave, sklenjene pred častnim razsodiščem, so izvršljive. Častno 
razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru. 

V. MATERIALNA SREDSTVA SDR 

čl. 40. 

Materialna sredstva SDR so: 

a) članarine, 

b) premoženje, 

c) prispevki organizacij, 

d) javna sredstva, 

e) prostovoljni prispevki, 

f) podpore ustanov, podjetij, dotacije, volila, darila, 

g) dohodki od prodaje publikacij, prirejanja tečajev, posvetovanj in storitev, dohodki od dejavnosti 
strokovnih odborov in skupin, dohodki iz materialnih pravic ter dohodki iz dejavnosti po 9. in 
10 členu. 

čl. 41. 

Društvo lahko ima tudi stalne ali občasne sponzorje. To so lahko po pogodbi fizične ali pravne 
osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in 
razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 
 
 

čl. 42. 

Društvo ima premično premoženje. Premično premoženje društva se lahko kupi, odtuji ali odproda 
s sklepom izvršnega odbora društva. Društvo kot dober gospodar upravlja in gospodari z lastnino, 
s katero razpolaga. 
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čl. 43. 

Sredstva finančnega značaja se zbirajo na poslovnem računu po veljavnih zakonskih predpisih. 
Izvršni odbor mora na vsakem rednem občnem zboru predložiti obračun prejemkov in izdatkov. 
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z računovodskim standardom, ki velja za 
društva ter z veljavnimi predpisi. 

čl. 44. 

O finančnem poslovanju SDR morajo biti člani obveščeni enkrat letno z zaključnim računom 
poslovanja za minulo leto. Javnost finančno-materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico 
članov do vpogleda v ustrezno poročilo, ki mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega 
standarda za društva. 

čl. 45. 

Evidenco o denarnih sredstvi vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Finančne in materialne listine 
podpisujeta predsednik in tajnik. Namesto odsotnega predsednika lahko podpiše oseba, ki jo je 
pooblastil predsednik ali izvršni odbor in ki ima svoj podpis na kartonu deponiranih podpisov v 
banki, s katero društvo posluje. 

čl. 46. 

Za redno delo pri strokovnem vodenju s sredstvi SDR se po potrebi lahko zaposli ustrezno osebo, 
ki jo sprejme izvršni odbor na predlog ožje uprave. Za delo po pogodbi o delu se lahko nastavi 
osebo za izvrševanje del. To osebo sprejme za pogodbeno delo izvršni odbor. 

čl. 47. 

Za določitev višine potnih stroškov, dnevnic in honorarjev je pooblaščen izvršni odbor, vendar pa 
morajo biti sklepi in odločbe v skladu s splošnimi veljavnimi predpisi. 

VI. PRENEHANJE DELOVANJA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM 

čl. 48. 

Delovanje SDR preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu 
društvu ali po samem zakonu. 

čl. 49. 

Če SDR preneha delovati, preide njegovo premoženje v upravljanje Elektrotehniški zvezi Slovenije 
do ponovne ustanovitve Slovenskega društva za razsvetljavo ali druge strokovne organizacije z 
enakimi cilji in dejavnostmi. Če se društvo razpusti in ni pričakovati ponovne ustanovitve, preide 
premoženje v last Elektrotehniške zveze Slovenije. 
 
 
 
 

čl. 50. 

Če v primeru sprejetja sklepa o prenehanju delovanja SDR občni zbor ne prenese premoženja 
SDR v skladu z 49. členom teh pravil in pa v primeru prenehanja društva po zakonu samem, 
odloči o prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava 
določen pristojni državni organ. Njegova odločitev nadomesti sklep iz alinee a) 48. člena teh Pravil. 
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čl. 51. 

V skladu s temi Pravili ima društvo še naslednje splošne akte: 

1. Pravilnik o priznanjih 

2. Pravilnik o sodelovanju SDR s podjetji in pravnimi osebami 

3. Poslovnik za delo izvršnega odbora SDR. 
Splošni akti društva iz prejšnjega odstavka morajo biti sprejeti najkasneje v roku 6 mesecev po 
sprejetju spremenjenih Pravil. 

 

VII. IZREDNE RAZMERE 

čl. 52. 

V izrednih razmerah in v primeru vojne deluje SDR po navodilih izvršnega odbora društva v skladu 
z veljavno zakonodajo s tega področja. 

čl. 53. 

Spremembe in dopolnitve teh pravil se izvedejo po enakem postopku, kakor je določeno za 
njihovo sprejetje. 

čl. 54. 

Spremembe statuta veljajo od dne, ko jih sprejme občni zbor Slovenskega društva za razsvetljavo 
in jih registrira pristojni organ. 

Te spremembe statuta je sprejel redni občni zbor Slovenskega društva za razsvetljavo v Postojni 
dne 14. oktobra 2005 in izredni občni zbor Slovenskega društva za razsvetljavo v Ljubljani dne 23. 
januarja 2006. 

Z dnem uveljavitve teh sprememb prenehajo veljati do sedaj veljavna pravila SDR, ki so bila 
sprejeta 16. 5. 1996 na občnem zboru v Mariboru. 
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