
Na podlagi 9. in 13. člena Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2 Uradni list RS, št. 64/11 z dne 12. 
8. 2011) je Občni zbor dne 28.1.2017 sprejel naslednja spremenjena 

 
 

PRAVILA 
ČEBELARSKEGA DRUŠTVA RAVNE NA KOROŠKEM  

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, 
samostojno, nepridobitno združenje čebelarjev na območju občine Ravne na Koroškem.  
 

2. člen 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.  
 

3. člen 
Sedež društva je na Ravnah na Koroškem. Društvo je član Čebelarske zveze Koroške in 
Čebelarske zveze Slovenije. Lahko pa se včlani v strokovne in znanstvene organizacije ter 
združenja doma in v tujini, ki imajo podobne namene in cilje. 
 

4. člen 
Društvo ima pečat, ki je pravokotne oblike, s čebelo zgoraj in z napisom »ČEBELARSKO 
DRUŠTVO RAVNE NA KOROŠKEM«. Pečat meri 50x20mm. Društvo ima prapor, ki ga uporablja 
v skladu z določili Pravilnika o nošenju in shranjevanju prapora.  
 
 
 

II. NAMEN, NALOGE, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA 
 

5. člen 
Namen društva je, da na svojem območju povezuje čebelarje, skrbi za varnost čebel pred 
boleznimi, skrbi za izobraževanje čebelarjev ter zagotavlja povezavo med društvom, 
Čebelarsko zvezo Koroške in Čebelarsko zvezo Slovenije. 
 

6. člen 
Naloge: 

- na svojem območju povezuje čebelarje, 
- skrbi za izobraževanje čebelarjev in čebelarskega podmladka, 
- za svoje člane organizira oskrbo z zdravili, krmnim sladkorjem, in drugimi čebelarskimi 

potrebščinami, 
- v sodelovanju z veterinarji skrbi za zdravstveno varstvo čebel, 



- skrbi za pašni kataster, pašni red in pravilno izkoriščanje čebeljih paš ter opraševanje 
kmetijskih kultur, 

- skrbi in spodbuja varovanje in ohranjanje čistega naravnega okolja, 
- z gozdarskimi, hortikulturnimi in drugimi organizacijami in posamezniki spodbuja in širi 

zasajanje medovitih rastlin, 
- zagotavlja povezavo med društvom, Čebelarsko zvezo Koroške in Čebelarsko zvezo 

Slovenije. 
 
Cilji: 
Izobraziti, usposobiti in informirati čebelarje z namenom da: 
- si izboljšajo strokovno in delovno čebelarsko znanje in spretnosti, 
- bodo znali bolje izkoriščati čebelje paše in tako omogočiti oprašitev žužkocvetnih rastlin, 
- bodo uporabljali sodobno tehnologijo pri čebelarjenju, 
- bodo sposobni gojiti zdrave čebele, 
- bodo skrbeli za neoporečnost vseh čebeljih pridelkov, 
- bodo vzrejali pasemsko čisto, zdravo in čim bolj donosno kranjsko čebelo. 
 
Dejavnosti: 
ČD Ravne na Koroškem se lahko ukvarja z naslednjimi dejavnostmi po SKD: 
Glavna dejavnost: 
Dejavnost strokovnih združenj 
 
Ostale pridobitne dejavnosti: 
01.490 Reja drugih živali 
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki 
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
85.600 Pomožne dej.za izobraževanje 

 
7. člen 

Delo društva je javno. Javnost dela društva se zagotavlja z obveščanjem članov in javnosti. 
 
Svoje člane obvešča društvo: 
• s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva, 
• preko sredstev javnega obveščanja. 
 
Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da 
organizira okrogle mize, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov in 
organizacij. 
 
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren 
predsednik društva. 
 
 
 
 
 
 



III. ČLANSTVO 

8. člen 
Član društva lahko postane vsak, ki sprejme ta pravila in plača članarino. Kdor želi postati član 
društva, mora Upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo.  
Članstvo v društvu je prostovoljno. 
 

9. člen 
Člani društva so lahko redni in častni. Častni člani so lahko fizične osebe neoporečnih moralnih 
lastnosti, ki s svojim delovanjem pripomorejo k napredku čebelarstva. Naziv Častni član 
društva podeljuje Občni zbor društva na predlog Upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli 
naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja. 
 

10. člen 
Pravice članov so: 
- da volijo in so voljeni v organe društva, 
- da sodelujejo pri sprejemanju delovnih in finančnih načrtov društva, 
- da dajejo pobude in ustvarjalno sodelujejo pri realizaciji sprejetih načrtov, 
- da prejemajo čebelarska odličja, nagrade in pohvale, 
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnih 
poslovanjem. 
 
 

11. člen 
Dolžnosti članov so: 
- da volijo in so voljeni v organe društva, 
- da sodelujejo pri delu organov društva, 
- da spoštujejo določila teh Pravil in sklepe organov društva, 
- da z osebnim prizadevanjem pomagajo pri uresničevanju delovnega programa društva, 
- da skrbijo za stalno samoizobraževanje v čebelarski dejavnosti. 
- da plačujejo članarino, 
- da svoje izkušnje prenašajo na mlajše člane, 
- da varujejo ugled društva. 
 

12. člen 
 
Članstvo v društvu preneha: 
- z izstopom,  
- s črtanjem iz članstva, 
- z izključitvijo, 
- s smrtjo. 
 

13. člen 
Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar Upravnemu odboru poda pisno izjavo o izstopu iz 
društva. Društvo člana črta iz društva, kadar ne plača članarine za tekoče leto ali če se odseli 
iz območja društva brez odjave. 
 



14. člen 
Društvo člana izključi če: 
- grobo krši pravice in dolžnosti iz 10. in 11. člena teh Pravil, 
- zavestno ravna proti interesom društva. 
 
O izključitvi člana sklepa disciplinska komisija društva in skladno z določili Pravilnika izda sklep. 
 
 
 

IV. ORGANI DRUŠTVA 
 
 

15. člen 
Organi društva so: 
- Občni zbor, 
- Upravni odbor, 
- Nadzorni odbor, 
- Disciplinska komisija. 
 
 

16. člen 
Občni zbor je najvišji organ društva. Sestavljajo ga redni in častni člani društva. Občni zbor voli 
druge organe društva. Neposredno izvoli predsednika. Občni zbor je lahko redni ali izredni. 
 

17. člen 
Redni Občni zbor društva skliče Upravni odbor društva enkrat letno. Vsaka štiri leta pa je volilni 
Občni zbor in voli organe društva za dobo štirih let.  
V primeru izrednih slučajev in objektivnih razlogov lahko Občni zbor določen organ ali njegov 
del izvoli tudi pred iztekom štirih let. Organ ali njegov del se v tem primeru izvoli za prehodno 
obdobje do volilnega Občnega zbora. 
 

18. člen 
Sklic Občnega zbora mora biti pismen, z navedbo dnevnega reda, objavljen vsaj sedem dni 
pred dnevom, za katerega je bil sklican. 
 

19.člen 
Izredni Občni zbor skliče društvo po potrebi. Sklic opravi Upravni odbor društva, Nadzorni 
odbor ali 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni Občni zbor društva v roku 
30 dni od prejetja zahteve za sklic. Če Upravni odbor ne skliče izrednega Občnega zbora v 
predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim 
gradivom. Izredni Občni zbor razpravlja in sklepa le o zadevah, za katere je bil sklican. 
 

20. člen 
Občni zbor je sklepčen, če je ob napovedanem začetku prisotnih več kot polovica članov 
društva. 



Če ob napovedanem času ni prisotnih zadostno število članov kljub temu, da so bili pravilno 
vabljeni,  mora biti zbor preložen za pol ure. Po preteku pol ure, pa je zbor sklepčen, če je 
prisotna vsaj 1/3 članov društva, sicer mora biti zbor ponovno sklican. 
 

21. člen 
Občni zbor sprejme sklepe z večino glasov prisotnih članov. Spremembe in dopolnitve Pravil 
društva, ter prenehanje delovanja društva sprejme zbor z 2/3 večino prisotnih članov. 
Način glasovanja določi Občni zbor z javnim glasovanjem. 
 

22. člen 
Z delom Občnega zbora prične predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega 
predsednika, zapisnikarja, overitelja zapisnika. 
O delu Občnega zbora zapisnikar naredi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega 
predsedstva, overitelja zapisnika in zapisnikar. 
 

23. člen 
Pristojnosti Občnega zbora: 
- sprejema, dopolnjuje in spreminja Pravila in druge splošne akte društva, 
- sprejema letni delovni in finančni načrt ter zaključni račun društva, 
- obravnava in sklepa o delu organov društva, 
- razpravlja in sklepa o sestavi organov društva in njihovi razrešitvi, 
- razpravlja in sklepa o prenehanju delovanja društva ali njega združenje v višje oblike 
povezovanja (Zveze), 
- odloča o statutarnih spremembah, 
- podeljevanje nazivov častnih članov, 
- razpravlja in sklepa o višini članarine za društvo, 
- voli predsednika društva, tajnika, blagajnika ter člane NO, UO in disciplinskega razsodišča 
društva, 
- razpravlja in sklepa o pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora društva in disciplinskega 
razsodišča društva, 
- spremlja in sprejme pašni kataster- pašni red društva, 
- sprejema nove člane, 
- podeljuje čebelarska odličja, pohvale, priznanja, 
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 
- odloča o prenehanju društva in prenosu premoženja. 
 

24. člen 
Upravni odbor je izvršilni organ Občnega zbora in opravlja organizacijske, upravne, 
administrativne in strokovno-tehnične zadeve v skladu s sklepi Občnega zbora, ki po svoji 
naravi spadajo v njegovo pristojnost. 
Za svoje delo je Upravni odbor odgovoren Občnemu zboru. 
V primeru izrednih slučajev in objektivnih razlogov lahko Upravni zbor imenuje določen organ 
društva ali njegov del med dvema Občnima zboroma. Organ ali njegov del se v tem primeru 
imenuje do prvega Občnega zbora, ki o tem odloča.  
 
 
 



25. člen 
Upravni odbor šteje 7-13 članov. O številu članov odloča Občni zbor društva. Predsednik 
društva je po funkciji predsednik Upravnega odbora. 
Upravni odbor sestavljajo: predsednik, namestnik predsednika, tajnik, blagajnik in člani. 
Upravni odbor vodi društvo v času med dvema Občnima zboroma. Upravni odbor društva se 
praviloma sestaja enkrat mesečno oziroma po potrebi. 
 

26. člen 
Člane Upravnega odbora voli Občni zbor za dobo štirih let, voljeni pa so lahko večkrat 
zaporedoma. Volitve so praviloma javne, Občni zbor pa lahko sprejme sklep o tajnih volitvah. 
 

27. člen 
Seja Upravnega odbora je sklepčna, če je na seji na seji navzočih več kot polovica članov. 
Upravni odbor sprejme sklep z večino glasov navzočih članov. 
 

28. člen 
Seje Upravnega odbora sklicuje predsednik in jih vodi po vnaprej pripravljenem in na seji 
sprejetem dnevnem redu. Zapisnike piše tajnik društva. Seje Upravnega odbora lahko skliče in 
vodi namestnik predsednika ali tajnik društva, če ga za to pooblasti predsednik Upravnega 
odbora društva. 
 

29. člen 
Pristojnosti Upravnega odbora so: 
- sklicuje Občni zbor, 
- uresničuje letni delovni ali finančni načrt in druge sklepe Občnega zbora, 
- pripravlja predloge za splošne akte društva, 
- pripravlja poročila o delu organov in predloge za delovni in finančni načrt društva, 
- ustanavlja komisije za posamezna delovna področja, 
- vodi finančno in materialno poslovanje, 
-pripravlja predloge za čebelarska odličja, po določilih pravilnika o podeljevanju čebelarskih 
odličij in predloge za pohvale, priznanja, 
- sodeluje s sosednjimi čebelarskimi društvi in Zvezami na višji ravni združevanja čebelarjev, 
- imenuje praporščaka društva, 
- vodi evidenco članstva, 
- spreminja naslov sedeža društva, 
- skrbi za nemoteno delovanje organov društva. 
 

30. člen 
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli Občni zbor za dobo štirih let. Na prvi seji izvoli 
Nadzorni odbor iz svoje sredine predsednika. 
 
 

31. člen 
Nadzorni odbor spremlja in nadzira materialno poslovanje društva in izvrševanje delovnega in 
finančnega načrta društva. 
Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji navzoča vsaj 2 (dva) člana. Sklep velja, če oba 
glasujeta za sklep. 



Seje Nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik Nadzornega odbora po potrebi, najmanj 
pa enkrat v letu dni. 
Člani Nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani Upravnega odbora društva, imajo pa 
pravico in dolžnost udeležiti se sej vseh organov društva brez pravice glasovanja. 
 

32. člen 
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru in mu o svojem delu pisno poroča. 
Občnemu zboru predlaga razrešnico za nižje organe društva. Nadzorni odbor lahko zahteva 
sklic izrednega Občnega zbora, če ima za to tehtne razloge. 
 
 

33. člen 
Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov, ki jih izvoli Občni zbor za dobo štirih let. 
Predsednika razsodišča izvolijo iz svoje sredine. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev 
članov ali organov društva. 
Disciplinska komisija deluje na podlagi Pravilnika o ureditvi, postopku in delu disciplinske 
komisije. 
 
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: 
- kršitve določb Pravil, 
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu, 
- neizvrševanje sklepov organov društva, 
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva. 
 
Disciplinski ukrepi, ki jih izreče disciplinska komisija so: 
- opomin, 
- javni opomin, 
- izključitev. 
 
Zoper sklep, ki ga izda Disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na Občni zbor, kot 
drugostopenjski organ. 
 

34. člen 
Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in 
organizacijami doma in v tujini. 
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora in ga izvoli Občni zbor za dobo 
štirih let. 
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s Pravili in pravnim redom RS. Za svoje 
delo je odgovoren Občnemu zboru in Upravnemu odboru. 
 

35. člen 
 Tajnik društva opravlja strokovno tehnična in administrativna dela ter koordinacijo med 
organi društva. Izvoli ga Občni zbor za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren Občnemu 
zboru in Upravnemu odboru. 
 
 
 



V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 
 

36. člen 
Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje: 
- s članarino, 
- iz naslova materialnih pravic, 
- dejavnosti društva, 
- z darili in volili, 
- s prispevki donatorjev, 
- iz javnih sredstev-proračunska sredstva, 
- iz drugih virov. 
 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. 
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 
 
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih 
sprejme Občni zbor. Na rednem Občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo 
zaključni račun. 
 

37. člen 
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. 
 
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o finančno 
materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov 
o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi 
za društva. 
 

38. člen 
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno 
dokumentacijo in poslovanje društva. Finančno poslovanje se odvija preko transakcijskega 
računa pri pooblaščeni banki. 
 

39. člen 
Finančne in materialne listine podpisujta predsednik in blagajnik društva. Odredbodajalec je 
predsednik. Tajniške posle podpisujeta predsednik in tajnik društva. 
 

40. člen 
Premoženje društva sestavljajo premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so vpisana v 
knjigi premičnin in nepremičnin pri društvu. 
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa Upravnega odbora. 
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa Občnega zbora. 
 

41. člen 
Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme Občni zbor, mora izkazovati resnično stanje 
o premoženju in poslovanju društva in mora biti sestavljeno v skladu z računovodskim 
standardom za društva. 



VI. PRENEHANJE DRUŠTVA 
 

42. člen 
Društvo lahko preneha po volji članov ali po samem zakonu. 
 

43. člen 
Sklep o prenehanju društva sprejme Občni zbor društva z 2/3 večino prisotnih članov. V 
primeru prenehanja preide premoženje društva Čebelarski zvezi Koroške. Proračunska 
sredstva se vrnejo v proračun. 
O sklepu najvišjega organa iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh 
obvestiti pristojni organ. 
 

44. člen 
Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s 
pravnim redom Republike Slovenije. 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

45. člen 
Ta pravila je sprejel Občni zbor dne 28.1.2017 in začnejo veljati z dnem vpisa v register društev 
pri pristojni Upravni enoti. 
 

46. člen 
Z dnem vpisa teh Pravil v register društev, prenehajo veljati Pravila sprejeta na Občnem zboru 
11.1.2014. 
 
 
 
 
 
TAJNIK:         PREDSEDNIK: 
Andrej LAH    žig:     Ludvik KORDEŽ 
(lastnoročni podpis)        (lastnoročni podpis) 
 


