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SI 2000 Maribor, Smetanova 17, tel.: + 386 2 2294-367 

dcm@uni-mb.si, http://dcm.fg.uni-mb.si 

via-vita 
 

Na osnovi določil 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Ul. RS št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006) je Zbor članov 

Društva za ceste Maribor, na svoji volilni skupščini v Mariboru  dne 6. decembra 2007, sprejel  
 

 

P R A V I L A 
DCM društva za ceste severovzhodne Slovenije 

 

 

1. člen 

I.  USTANOVITEV DRUŠTVA 
 
Društvo za ceste Maribor (v nadaljevanju: Društvo) je bilo prvič ustanovljeno 12. 06. 1985.  

Društvo je bilo ustanovljeno na predlog posameznikov z namenom po povezovanju in razvoju v slovenski 
cestni in prometni stroki.  

 

 
2. člen 

II.  IME, SEDEŽ IN IZKAZNICA DRUŠTVA 
 

Na Zboru članov Društva dne 05. decembra 2008 je bil sprejet sklep o preimenovanju društva. 

 
Društvo za ceste Maribor se preimenuje v :  

 

DCM društvo za ceste severovzhodne Slovenije 
 
Sedež društva:  Smetanova ul. 17, 2000 Maribor              ( na Fakulteti za gradbeništvo, soba  J1- 201) 

Tel.: 02 2294 367,,  E mail: dcm@uni-mb.si  ,  http://dcm.uni-mb.si 

Matična štev.:1049364    ,  Davčna štev.: 76603474 

TRR: 04515-0000970605,  Nova Kreditna banka Maribor d. d. 

 
Društvo ima svoj pečat, pravokotne oblike, dimenzij 30 x 36 mm. 

Grafični prikaz pečata je naslednji : 

 

 
 

 

 

mailto:dcm@uni-mb.si
http://dcm.uni-mb.si/
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Društvo ima tudi svojo zaščitno 'grafično aplikacijo',oz. logotip, ki je ponazorjen v glavi društvenih Pravil 

in ga uporabljamo na dopisih Društva ter kot logotip za vse druge potrebe (Zborniki, simpoziji, 
predstavitve…). 

 
Logotip društva je sestavljen iz: pečatnega naziva Društva, simbola Mednarodne cestne federacije oz. 

združenje ( IRF ), čigar člani smo, naslova in kontaktnih možnosti ter napisa: VIA – VITA. 

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na območju Republike Slovenije.  

Društvo lahko registrira svojo podružnico v drugi državi, po določilu zakonov, ki veljajo za to državo. 

 

3. člen 
 

III.  NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA 

 
DCM društvo za ceste severovzhodne Slovenije je strokovno, nepridobitno, prostovoljno in samostojno 

združenje fizičnih in pravnih oseb iz severovzhodne Slovenije, katerega namen je omogočiti članom, da 
izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje posebne interese in cilje s področij načrtovanja, gradnje in 

vzdrževanja cest in prometa. 

 
Namen Društva je: 

• povezovanje infrastrukturnih strokovnjakov in podjetij, 

• sodelovanje pri razvoju in uveljavitvi slovenske cestne in prometne stroke, 

• zavzemanje za ohranjanje cestnega omrežja, 

• sodelovanje pri ukrepih za izboljšanje prometne varnosti in varovanja okolja, 

• uveljavitev Kodeksa cestnih strokovnjakov, 

• strokovno usposabljanje članov združenja in povezovanje strokovnjakov, 

• enakopravno vključevanje v delo tujih strokovnih inštitucij in v mednarodne projekte ter 

• sodelovanje pri razvoju znanosti in tehnologije. 

 
Društvo bo izvajalo zlasti naslednje naloge: 

• organizacija kongresov, posvetovanj, seminarjev, strokovnih ekskurzij in drugih strokovnih srečanj v zvezi 

s cesto gradnjo doma in v tujini za svoje člane in člane povezanih združenj, 

• vzpodbujanje in razvijanje ustvarjalne iniciative članov, 

• spremljanje sodobnega razvoja znanosti in tehnologije v svetu in posredovanje dosežkov v praktično 
uporabo, 

• dajanje strokovnih mnenj o projektnih rešitvah, 

• sodelovanje z istovrstnimi in sorodnimi strokovnimi organizacijami doma in v tujini, 

• komuniciranje z javnostmi in mediji. 

 

 4. člen 
Dejavnost društva 

 
Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost, ki je povezana z nameni in nalogami društva. 

Pridobitna dejavnost se opravlja v obsegu, potrebnem za doseganje namena in nalog društva v naslednjih 
dejavnostih: 

• organiziranje strokovnih srečanj, seminarjev ter ekskurzij 

• dajanje strokovnih mnenj o strokovnih rešitvah 

• izdajanje strokovnih publikacij in knjig. 

 

5. člen 
Javnost dela Društva 

 
Društvo komunicira z javnostmi in mediji v skladu z zakonodajo o javnih glasilih. Za zagotavljanje javnosti 

dela je odgovoren predsednik društva, ki je hkrati pooblaščen za dajanje informacij. Člani društva so 

obveščeni o delu društva z informacijami posredovanimi preko elektronske pošte in z objavo Zbornika 
dogodka (simpozij, okrogla miza...). 

Delo društva in njegovih organov je javno. Javnost dela društva se zagotavlja tudi s pošiljanjem gradiv 
posameznikom in gospodarskih družbam ter državnim organom, ki jih tematika zadeva ali če pokažejo 

določen interes. 
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6. člen 
IV.  ČLANSTVO V DRUŠTVU 

 
Član Društva lahko postane vsaka domača ali tuja fizična ali pravna oseba, ki sprejme pravila društva in 

pristopi k društvu zaradi uresničevanja svojega interesa, ki je skupen z ostalimi člani društva. Pravno osebo v 

Društvu zastopa pooblaščena oseba. Pooblaščena in fizična oseba sta med seboj enakopravni, kar pomeni, 
da imata enake pravice in obveznosti. 

 
 

Pogoji za članstvo v Društva so, da oseba: 
* sprejme Pravila društva, 

* podpiše pristopnico za včlanjenje v društvo oz. podpiše pogodbo o sodelovanju (pravna oseba), 

* se strokovno ali amatersko ukvarja s problematiko razvoja in ohranjanja cest ali problematiko 
prometa, 

* redno plačuje članarino skladno s sklepi zbora članov društva. 
 

Člani Društva lahko imajo članske izkaznice, če se tako odloči Upravni odbor društva. 

 
7. člen 

 
Pravice in dolžnosti rednih članov Društva so, da:  

* aktivno sodelujejo pri delu društva,  
* volijo ali so izvoljeni v organe in druga delovna telesa, 

* so obveščeni o delu društva in delu njegovih organov, 

* dajejo predloge, zamisli in pripombe na delo, 
* uporabljajo  skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu, 

* spoštujejo pravila in sklepe organov, 
* ohranjajo in dvigujejo ugled društva, 

* redno plačujejo članarino. 

 
8. člen 

V.  ČASTNI ČLANI IN SPONZORJI DRUŠTVA 
 

Društvo ima lahko tudi častne člane in sponzorje. 

Naziv častnega člana društva lahko dobi član ali nečlan društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno 
delo društva ali izredno pomembne zasluge pri doseganju namena oziroma ciljev združenja. Naziv častnega 

člana podeljuje zbor članov na predlog upravnega odbora. Če  oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni 
član društva, nima pravice odločanja. 

Sponzor je lahko fizična ali pravna oseba. Sponzor ima pravico sodelovati pri delu društva, nima pa aktivne 
ali pasivne volilne pravice. Sponzor zadrži svoj status v društvu, dokler izpolnjuje obveznosti, katere je 

prevzel ob sprejemu v društvo. 

 
9. člen 

VI.  PRENEHANJE ČLANSTVA V DRUŠTVU 
 

Član lahko osebno ali s priporočenim pismom, naslovljenim na naslov društva, sporoči tri mesece pred 

iztekom leta, da izstopa iz društva. Z dnem izstopa člana iz društva članu ugasnejo vsi zahtevki do društva. 
Upravni odbor Društva lahko iz seznama članov črta člana, če ta kljub opominu ni plačal članarine za 

preteklo leto. Upravni odbor ali posamezni član lahko v slučaju kršitve pravil društva, kodeksa ali drugih 
pravil Društva, poda zoper člana predlog častnemu razsodišču. Zoper sklep častnega razsodišča ima 

kaznovani član pravico do pritožbe na zbor članov, ki o pritožbi dokončno odloči. 
Član, ki mu je članstvo v Društva prenehalo, je dolžan izpolniti do društva vse obveznosti, ki so mu nastale 

do dneva izstopa ali izključitve. 

 
10. člen 

 
VII.  UPRAVLJANJE DRUŠTVA 

 

Člani Društva upravljajo društvo neposredno in preko organov upravljanja, ki jih izvolijo. 
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Organi Društva so: 
* Zbor članov  

* Upravni odbor 
* Nadzorni odbor  

* Častno razsodišče 

* Strokovni odbori (po potrebi). 
 

 
11. člen 

A.  ZBOR ČLANOV DRUŠTVA 
 

Zbor članov Društva je najvišji organ Društva. Zbor sestavljajo vsi redni člani in častni člani društva. 

Zbor članov Društva mora biti sklican najmanj enkrat letno.   
Zbor članov Društva skliče predsednik Društva z navadno pošto (ali z elektronsko) najmanj 10 dni pred 

dnevom zasedanja. V vabilu mora biti naveden dnevni red, čas in kraj zbora ter podatek o dostopnosti gradiv 
pripravljenih za zbor Društva. 

 

Redni letni zbor ima sledeče pristojnosti: 
* sklepa o dnevnem redu, 

* sprejema pravila, njihove spremembe in dopolnitve ter druge akte Društva, 
* potrdi poročilo o delu, o poslovanju in blagajniško poročilo za preteklo leto, 

* voli in razrešuje predsednika Društva, 
* voli in razrešuje člane UO, 

* voli in razrešuje člane NO, 

* voli in razrešuje člane ČR, 
* odloča o pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča, upravnega odbora in nadzornega odbora, 

* sprejema program dela Društva, finančni načrt ter vsakoletni Zaključni račun Društva, 
* odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, 

* s posebnim dodatkom k Pravilom Društva uredi pravice in dolžnosti  sponzorjev in častnih članov 

Društva, 
* sklepa o prenehanju obstoja in delovanja Društva, 

* ustanavlja in so ustanavlja gospodarske družbe. 
 

12. člen 

 
Zbor članov Društva izvoli na začetku vsakega zasedanja predsedujočega zasedanja, delovno predsedstvo, 

zapisnikarja in še dva člana, ki overita zapisano. 
O sklepih zbora članov Društva se namreč vodi Zapisnik, ki ga morajo podpisati predsedujoči zbora, 

zapisnikar in še dva izbrana. Zapisnik je dokument, ki se  arhivira na sedežu Društva, en primerek zapisnika 
pa se preda na Upravno enoto, v uradni register Društev. 

Zbor članov Društva je sklepčen, če je na njem prisotno najmanj 25 članov. Zbor članov Društva glasuje 

javno. Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov. 
Zaključni račun Društva se potrjuje na dopisni seji Zbora članov v mesecu marcu za preteklo leto. Na 

dopisnem Zboru mora sodelovati najmanj 25 članov (po e-pošti), zaključni račun se potrjuje z najmanj 13 
(trinajstimi) glasovi ZA. Podatke o dopisnem Zboru uredi in arhivira sekretar Društva. 

Predsedujoči Zbora ali najmanj 5 (pet) članov Zbora, ima pravico, da predlaga Zboru, da se o posamezni 

zadevi opravi tudi tajno glasovanje. 
 

13. člen 
 

Če je Zbor članov nesklepčen, skliče predsednik društva oz. sekretar po elektronski pošti (ali telefonsko) v 
roku 30 (trideset) dni, ponovljeni Zbor. Na ponovljenem Zboru mora biti prisotnih najmanj 13 (trinajst) 

članov Društva, veljavni sklepi pa se sprejemajo z večino prisotnih. 

Upravni odbor po potrebi sklicuje tudi izredni Zbor članov Društva. 
Upravni odbor mora sklicati izredni Zbor članov Društva, če to pisno predlaga najmanj 10 (deset) članov 

Društva ali Nadzorni odbor, v roku največ 60 (šestdeset) dni od prejema take zahteve. Če UO izrednega 
Zbora članov ne skliče v predvidenem roku, ga skličejo predlagatelji sami, ki pa morajo predložiti članom 

Društva tudi dnevni red za Izredni Zbor, z ustreznimi materiali.  

Izredni zbor članov Društva sklepa le o zadevi, zaradi katere je bila sklican. 
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14. člen 
B.  UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA 

 
Upravni odbor Društva (UO) je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in 

administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma, po programu  in sklepih sprejetih na zboru 

članov. Člane UO voli Zbor članov Društva za mandatno dobo 4 (štirih) let. Ti so lahko ponovno izvoljeni. 
 

Upravni odbor Društva ima svojega predsednika (to funkcijo opravlja predsednik Društva) in še 5 do 10 (pet 
do deset) članov UO, ki izmed sebe izvolijo: 

-podpredsednika, 
-sekretarja, 

-blagajnika. 

 
15. člen 

 
Predsednik Društva 

 

Zakoniti zastopnik Društva je predsednik društva, ki je hkrati tudi predsednik UO ( v odsotnosti ga z 
nadomešča podpredsednik UO). Predsednik Društva se voli za mandatno dobo 4 (štiri) leta, neposredno  na 

volilnem Zboru članov Društva.  
Predsednik Društva zastopa in predstavlja Društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami, v 

državi in v tujini. Predsednik Društva je odgovoren za delovanje Društva v skladu s Pravili Društva in pravnim 
redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren Zboru članov in UO Društva. 

 

16. člen 
 

Upravni odbor vodi posle Društva med dvema volilnima Zboroma Društva in tudi po poteku mandata, vse 
dokler ni izvoljen novi UO. 

Seje UO skliče predsednik Društva (v njegovi odsotnosti pa podpredsednik) ali v izrednih primerih najmanj 3 

(trije) člani UO. Na seji morajo biti prisotni najmanj 4 (štirje) člani UO. Upravni odbor odloča z večino glasov 
vseh članov UO. Upravni odbor lahko sprejme tudi svoj poslovnik dela. 

Zbor članov Društva lahko zamenja UO ali posamezne člane tudi pred potekom mandata, v kolikor oceni 
izrazito neuspešnost in nedelavnost pri uresničevanju letnih programov dela in odstopanje od ciljev in načina 

dela opredeljenih v Pravilih Društva. 

 
17. člen 

 
Pristojnosti in naloge Upravnega odbora Društva so predvsem naslednje: 

 
-sklicuje Zbor članov Društva, 

-izvaja sklepe in priporočila zbora članov, 

-upravlja s premoženjem Društva, 
-pripravlja predloge programov dela Društva, 

-pripravlja gradiva za Zbor članov, 
-oblikuje navodila in smernice za delo predsednika Društva, 

-predlaga zboru članov v sprejem letno poročilo o poslovanju Društva, 

-imenuje strokovne odbore in sprejema poslovnike delovanja teh organov, 
-imenuje člane, ki zastopajo društvo v skupščini DRC Družbe za raziskave v cestni in  prometni stroki 

Slovenije, d.o.o., 
-predlaga zboru članov Društva člane častnega razsodišča. 

 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Zboru članov Društva. 

 

18. člen 
 

C.  NADZORNI ODBOR DRUŠTVA 
 

 

Nadzorni odbor Društva (NO) ima 3 ( tri) člane. Predsednika in člana NO voli Zbor članov Društva za 
mandatno dobo. Zbor članov Društva lahko odpokliče NO ali posamezne njegove člane tudi pred potekom 
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mandata, v kolikor se izkaže, da ne izpolnjujejo svojih nalog. Člani NO ne morejo biti hkrati voljeni v UO, 

lahko pa sodelujejo na sejah UO Društva, vendar brez pravice odločanja oz. glasovanja. 
Naloge Nadzornega odbora so, da: 

 
-nadzira materialno in finančno poslovanje Društva, 

-nadzira delo Upravnega odbora in njegovih članov, 

-podaja letno oceno o porabi prihodkov Društva, 
-opravlja ostale naloge, ki mu jih naloži Zbor članov društva. 

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Sklepi so veljavno sprejeti, če zanje glasujeta vsaj 
dva člana. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Zboru članov društva.  

 
19. člen 

D.  STROKOVNI ODBORI DRUŠTVA  

 
Upravni odbor lahko izmed članov Društva imenuje za realizacijo posameznih nalog različne Strokovne 

odbore ( SO ), ki delujejo na osnovi svojih poslovnikov, ki jih potrdi Upravni odbor Društva. Posamezni SO 
mora na svoje seje vabiti predstavnika UO Društva. SO sprejema sklepe v okviru pristojnosti, ki mu jih dodeli 

UO in v skladu s potrjenim poslovnikom. Sestavlja ga 3 - 5 članov, vodjo SO pa imenuje UO. Upravni odbor 

hkrati z imenovanjem SO določi tudi dobo, za katero je le ta ustanovljen. SO odgovarjajo za svoje delo UO 
Društva. 

Društvo lahko ustanovi tudi različne Sekcije (število članov sekcije ni določeno). Sekcije so metoda dela 
članov društva, ki so organizirane na osnovi strokovnih interesov članov. Sekcije morajo delovati v skladu s 

Pravili društva. Vsaka Sekcija ima vodjo, ki ga imenuje UO in odgovarja za svoje delo UO Društva. Sekcije 
niso pravne osebe. 

 

20. člen 
E.  ČASTNO RAZSODIŠČE DRUŠTVA 

 
Častno razsodišča Društva (ČR) ima 3 (tri) člane. Predsednika in člana ČR voli Zbor članov Društva za 

mandatno dobo. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. 

Če član društva krši Pravila društva, sklepe UO ali Zbora članov ali kako drugače škoduje ugledu Društva, 
lahko UO društva ali posamezen član UO zahteva uvedbo postopka pred ČR.  

Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe po Disciplinskem pravilniku Društva. 
ČR lahko izreče kazen ukora ali pogojne izključitve. Če je izrečena kazen pogojne izključitve, kaznovanemu 

članu članstvo v Društvu miruje za čas pogojne izključitve, po preteku le-te, pa se ČR ponovno sestane o isti 

zadevi in odloči, ali se član izključi ali pa ostane v Društvu. 
Proti sklepu ČR lahko prizadeti član Društva vloži pritožbo na Zbor članov, ki dokončno odloči o zadevi. 

 
21. člen 

VIII. UVELJAVLJANJE PRAVIC ČLANOV DRUŠTVA 
 

Vsak član Društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati 

odločitve organov Društva, ki so sprejete v nasprotju z zakonom ali Pravili društva. Enako pravico ima tudi 
oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo Društva zavrnjena. 

 
22. člen 

IX.  FINANCIRANJE DRUŠTVA 

 
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

 
-s prispevki sponzorjev, 

-iz javnih sredstev,  
-iz naslova poslovnega deleža v družbi DRC d.o.o. Ljubljana, 

-iz opravljanja dejavnosti iz tretjega (3.) člena tega temeljnega akta, 

-iz drugih virov (darila...). 
Če Društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 

izvajanje planiranih dejavnosti oz. nalog Društva, za katere je bilo ustanovljeno. 
Vsaka delitev premoženja Društva med njegove člane je nična. 

 

23. člen 
Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju v skladu z računovodskimi 

standardi, ki do določeni za društva.  
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Predsednik Društva je dolžan zagotoviti redno vodenje poslovnih knjig in izdelavo rednih poročil o 

poslovanju. 
Vsak član Društva ima pravico vpogleda v finančno-materialne listine društva. 

Finančne listine Društva podpisujeta v imenu Društva predsednik in sekretar Društva. 
Finančno poslovanje društva vodi in ureja UO oz. neposredno blagajnik društva, pri tem pa mu lahko nudi 

potrebno strokovno pomoč usposobljena oseba, s katero UO sklene  ustrezno pogodbo. 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih Društvo 
sprejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja NO Društva, oz. Računsko sodišče. 

 
24. člen 

X.  DRC, DRUŽBA ZA RAZISKAVE V CESTNI IN PROMETNI STROKI SLOVENIJE, D.O.O. 
 

Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, usklajuje delo slovenskih društev cestnih in 

prometnih strokovnjakov, izdaja strokovne publikacije ter organizira strokovna srečanja. Ustanovljena je bila 

leta 1991 in je članica Mednarodne zveze za ceste IRF (International Road Federation) ter Trajnega 
mednarodnega združenja cestnih kongresov PIARC (Permanent Internatinal Association for Road 
Congresses).  

Ustanovitelji in družbeniki so:Društvo za Ceste Ljubljana, Društvo za Ceste Maribor, Društvo za Ceste 
Primorske, Društvo za Ceste Dolenjske, ZAS – Združenje asfalterjev Slovenije. 

Vsi navedeni sodelujemo pri upravljanju DRC d. o. o. , skladno z družbeno pogodbo. 
 

25. člen 

XI.  PRENEHANJE OBSTOJA IN DELOVANJA DRUŠTVA 
 

Društvo preneha z obstojem in delovanjem v naslednjih primerih: 
-po samem zakonu, 

-če tako s sklepom odloči zbor članov društva. 
Zbor članov društva je edini pristojen za sprejem sklepa o razpustitvi Društva, odloča pa le, če je na njem 

prisotnih vsaj 25 članov Društva. Če Zbor članov ni sklepčen, mora UO sklicati ponovljeno zasedanje Zbora 

članov z isto točko dnevnega reda v roku 30 (trideset) dni; ponovljeni Zbor je sklepčen, če je prisotnih 
najmanj 13 članov, sklep o prenehanju obstoja pa mora potrditi najmanj 10 članov Društva. 

V slučaju prenehanja obstoja Društva, se njegovo premoženje in preostanek finančnih sredstev (po 
poravnavi vseh obveznosti) prenese na organ, ki ga s svojim sklepom določi Zbor članov društva. 

Društvo mora o prenehanju svojega obstoja pisno obvestiti UE Maribor najkasneje  v roku 30-tih dni po 

sprejetju tovrstnega sklepa.    
 

26. člen 
XII.  SPREMEMBE PRAVIL 

 

Zahtevek za spremembo ali dopolnitev Pravil društva za ceste Maribor, lahko za odločanje na Zboru članov 
Društva predloži ali Upravni odbor ali skupina najmanj 10 (desetih) članov Društva. Za spremembe Pravil 

mora glasovati z DA, najmanj 20(dvajset) prisotnih članov na Zboru članov Društva. 
Nova Pravila Društva je potrebno z dopisom dostaviti Upravni enoti Maribor. 

 
27. člen 

XIII.  KONČNE DOLOČBE 

 
Temeljni akt Društva: 'PRAVILA DCM društva za ceste severovzhodne Slovenije' je bil potrjen na 

Zboru članov Društva, ki je potekal dne 05. 12. 2008 v Mariboru.  
Pravila pričnejo veljati z dnem potrditve na Zboru, uporabljati pa se začno  po njihovem pregledu in 

sprejemu v arhiv gradiv društev pri Upravni enoti Maribor. 

S tem preneha veljavnost predhodnih Pravil : Statuta društva za ceste Maribor. 
 

MARIBOR, 05. 12. 2008        Predsednik Društva 
mag. Stanislav Tominc, u.d.i.g. 
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