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Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006) je Društvo za varstvo in 

vzgojo ptic Slavček Beltinci na svojem izrednem občnem zboru dne, 13. 03. 2008, sprejel 

spremenjeno in prečiščeno besedilo Pravil društva za varstvo in vzgojo ptic Slavček Beltinci, 

ki obsega: 

 

 

 

P R A V I L A 
(prečiščeno besedilo) 

 

Društva za varstvo in vzgojo ptic Slavček Beltinci 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 

1. člen 

 

Društvo za varstvo in vzgojo ptic Slavček Beltinci (v nadaljnjem besedilo: društvo), je 

prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno 

določenih interesov, opredeljenih s tem temeljnim aktom. 

 

2. člen 

 

Naziv društva je: Društvo za varstvo in vzgojo ptic Slavček Beltinci. 

 

3. člen 

 

Društvo je pravna oseba. 

 

4. člen 

 

Sedež društva je; Beltinci . O spremembi naslova društva odloča upravni odbor. Žig društva je 

okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini je podoba slavčka, okoli pa napis: Društvo za 

varstvo in vzgojo ptic »Slavček« Beltinci. 

 

 

 

 

 

5. člen 
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Društvo deluje s skladu s sprejetim Pravili in ostalimi akti sprejetimi na podlagi teh pravil. 

Delo društva je javno. 

 

6. člen 

 

Društvo je član Zveze društve za varstvo in vzgojo ptic Slovenije. Društvo se lahko včlani v 

druge sorodne zveze, katerih namen je zaščita, opazovanje in vzgoja ptic.  

Medsebojne odnose društvo uredi s posebno pogodbo. 

 

 

II. NALOGE DRUŠTVA 

 

 

7. člen 

 

Naloge društva so: 

 

- da si prizadeva za dobro vzgojo sobnih ptic s strani članov, na temelju najnovejših 

strokovnih spoznanj iz ornitologije pri vzgoji novih vrst, barv in drugega, 

- da skrbi za zaščito in varstvo ptic v naravi, kot del naravnega bogastva ter zdrave 

človekove okolice, 

- da preko svojih članov, šolske mladine in občanov na vseh nivojih razvija in 

organizacijsko krepi zaščito, varstvo in prehrano zunanjih ptic, 

- da skrbi za napredek in razvoj tekmovalne, strokovne in raziskovalne dejavnosti s 

področja ornitologije, vzreje, prehrane, preventive in zaščite vseh vrst ptic, 

- določi koledar društvenega, meddruštvenega, regijskega ali mednarodnega 

tekmovanja, ki se izvaja pred državnim in ostalimi tekmovanji, 

- organizira oglede raznih razstav in tekmovanj v RS in izven nje, 

- raziskuje možnosti, ter pomaga pri preskrbi s kvalitetno prehrano in ustrezno opremo 

za ptice last članov oziroma za zunanje ptice, 

- društvo skrbi za dvig strokovnega znanja članov z organizacijo seminarjev in 

predavanj oziroma z zagotovitvijo udeležbe svojih članov na takšnih seminarjih, 

- skrbi za inoformiranje in zagotavaljanje sodobnega preventivnega in kurativenega 

zdravljenja sobnih ptic, 

- nudi možnost, da se najbolje uvrščene ptice na društvenem tekmovanju udeleže 

državnega tekmovanja, mednarodnih ter svetovnih tekmovanj v okviru COM, 

- skrbi za predstavitev in informacije o društvu,  

- nabavlja obročke za ptice last članov društva. 
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III. ČLANSTVO 

 

 

8. člen 

 

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejme ta pravila, se ravna 

po njih in izrazi željo delovati v društvu. Če želi postati član društva oseba mlajša od 15. let, 

podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva. 

 

9. člen 

 

Pravice članov društva so: 

 

- da volijo in so voljeni v organe društva, 

- sodelujejo pri organih društva, 

- dajejo predloge in sugestije organom društva k delu in izpoljnjujejejo naloge, 

- da tekmujejo in sodelujejo na društvenih tekmovanjih in prireditvah, ter zastopajo 

društvo na državnem tekmovanju in tekmovanjih izven države, 

- imajo pravico uporabe premoženja pod določenimi pogoji (inventar, rekviziti, itd.). 

 

10. člen 

 

Dolžnosti članov društva so: 

 

- da volijo in so izvoljenji v organe društva, 

- se udeležijo skupščine, sestankov društva in sej posameznih organov v kolikor so 

izvoljeni v te organe, 

- člani so dolžni oddati ptice na društveno razstavo in ocenjevanje, 

- člani so dolžni, da sodelujejo pri organizacijskem delu na razstavah in tekmovanjih, 

- da redno plačujejo članarino, 

- da spoštujejo Pravila, ter določne in sklepe organov društva, 

- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničevanju delovnega 

programa društva, 

- da svoje izkušnje in znanje prenašajo na druge in mlajše člane, 

- da skrbijo za društveno premoženje. 

 

11. člen 

 

Posameznik ali organizacija lahko postane častni član društva v primeru, ko je s svojim delom 

izredno prispeval k popularizaciji društva. Sklep o imenovanu častnega članstva sprejme 

skupščina. 

 



 

4 

 

12. člen 

 

Članstvo v društvu preneha: 

 

- z izstopom, 

- s črtanjem iz članstva, 

- z izključitvijo na podlagi sklepa skupščine, 

- s smrtjo. 

 

13. člen 

 

Člana se lahko črta iz članstva oziroma izključi: 

 

- če ne plačuje članarine, 

- če se ne ravna po teh pravilih in ostalih aktih, 

- če s svojimi dejanji blati ali kakorkoli drugače škoduje društvu. 

 

Prvostopenjski organ za sprejem odločitve o izključitvi je upravni odbor, drugostopenjski pa 

skupščina. 

 

 

IV. ORGANI DRUŠTVA 

 

14. člen 

 

Organi društva so: 

 

- Skupščina 

- Upravni odbor 

- Nadzorni odbor 

- stalne in občasne komisije, ki jih imenuje upravni odbor. 

 

15. člen 

 

Skupščina 

 

Skupščina je najvišji organ društva. Skupščino sestavljajo vsi člani društva. Redna seja 

skupščine se izvede enkrat letno. Izredna seja skupščine se izvede po potrebi in jo določi 

upravni odbor na podlagi zahteve najmanj tretine članov oziroma na zahtevo nadzornega 

odbora. 
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16. člen 

 

Skupščina oziroma njena seja je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. 

Skupščina sprejema na seji sklepe po sprejetem dogovoru in v soglasju s stališči članov, ter 

večino glasov prisotnih članov. 

 

17. člen 

 

Skupščina kot najvišji organ društva: 

 

- sprejema Pravila društva, njene spremembe in dopolnitve, 

- sprejema poslovnik o delu skupščine, 

- obravnava splošna vprašanja v okviru dejavnosti društva in utrjuje njegov status, 

- sprejema splošne in druge akte zaradi izvajanja svojih nalog, 

- voli in razrešuje člane upravnega odbora, predsednika, podpredsednika, tajnika, 

gospodarja, blagajnika in člane nadzornega odbora, 

- določi višino članarine, rok in način zbiranja, 

- obravnava in sprejema sklepe na podlagi podanih poročil posameznih nosilcev funkcij 

- sprejema finančni načrt prihodkov in odhodkov, ter sprejema zaključni račun društva, 

- imenuje častne člane društva, 

- odloča o priznanjih posameznikom za dosežene uspehe pri delu na področju zaščite, 

varstva in vzgoje ptic, ter oblikuje predloge za priznanja na višjih nivojih, 

- imenuje delegate za skupščino Zveze. 

 

18. člen 

 

Seje skupščine skliče predsednik društva z vabilom, ki ga morajo člani prejeti najmanj 8 

(osem) dni pred sejo. 

V primeru zahteve po izrednem sklicu skupščine mora predsednik le-to sklicati v roku 30 dni. 

V primeru, da predsednik tega ne opravi, lahko izredno skupščino skliče predlagatelj. 

 

19. člen 

 

Upravni odbor 

 

V upravni odbor se volijo osebe, ki imajo izkušnje in strokovno znanje s področja zaščite, 

varstva in vzgoje ptic. Imeti morajo tudi smisel za organizacijo in moralne kvalitete.  Upravni 

odbor šteje 5 članov in se izvoli na redni seji skupščine društva.  

 

 

20. člen 
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Mandatna doba članov upravnega odbora traja 4 leta. Po izteku mandata in pozitivni oceni 

opravljenega dela imajo le-ti možnost večkratnega ponavljanja mandata. Volitve članov 

upravnega odbora so tajne, razen v primeru, če skupščina ne odloči drugače. 

 

21. člen 

 

Funkcija člana upravnega odbora lahko preneha tudi pred iztekom mandatne dobe in sicer: 

 

- v primeru izstopa iz društva, 

- v primeru, da skupščina društva ugotovi njegovo odgovornost za neizvrševanje nalog, 

ki izhajajo iz njegove funkcije. 

 

22. člen 

 

Upravni odbor lahko za strokovno pokrivanje posameznih področij imenuje komisije in 

strokovne sodelavce v teh komisijah, le-ti nimajo pravice glasovanja. 

 

 

23. člen 

 

Upravni odbor se sestaja na seji po potrebi, vendar najmanj šestkrat letno. Sejo upravnega 

odbora skliče in vodi predsednik v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa njegov 

namestnik. 

Upravni odbor odloča na svojih sejah v primerih, če je na seji navzočih več kot polovica 

članov upravnega odbora. Sklepi so sprejeti, če je zanj glasovala (glasovanje je javno) večina 

navzočih članov upravnega odbora. Seja se lahko izvede tudi telefonsko, po elektronski pošti 

ali korenspondenčno. O poteku seje se piše zapisnik. Člani upravnega odbora osebno 

odgovarjajo za svoje delo skupščini. 

 

24. člen 

 

Upravni odbor izvaja predvsem naslednje naloge: 

 

- skrbi za izvajanje Pravil društva in drugih splošnih aktov, 

- izvaja sklepe skupščine ter njegovih organov, 

- odloča o važnejših vprašanjih, ki so načelnega značaja za delo društva, 

- upravlja s sredstvi društva v okviru rednega poslovanja, 

- sklicuje seje skupščine in daje poročila o svojem delu in pripravlja gradiva za sejo 

skupščine društva, 

- imenuje stalne in občasne komisije zaradi doslednega izpolnjevanja nalog društva, 

- organizira različne seminarje s področja ornitologije, 

- pripravlja predlog za načrt in program dela društva, 
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- določa koledarje prireditev v društvu, 

- pripravlja predlog pravilnika delovanja društva, 

- daje smernice in navodila za izvajanje načrtov in programov sprejetih na seji 

skupščine, 

- v primeru potrebe črta in izključuje člane, 

- opravlja tudi druge naloge, ki mu jih naloži skupščina. 

 

 

25. člen 

 

Vse funkcije v društvu so volonterske. Upravni odbor pa lahko v posebnih primerih, ko gre za 

izvedno posameznih nalog, odobri plačilo stroškov na podlagi aktov društva in veljavne 

zakonodaje. 

 

 

 

26. člen 

 

Predsednik  

 

Društvo ima predsednika, ki ga izvoli skupščina društva za dobo štirih let. Predsednik društva 

istočasno opravlja funkcijo predsednika upravnega odbora. Predsednik predstavlja in zastopa 

društvo. Predsednik je tudi zastopnik društva. 

Predsednik je dolžan: 

- izvajati sklepe skupščine, 

- izvajati sklepe upravnega odbora, 

- je odredbodajalec izvajanja finančnega načrta društva, 

- podpisuje finančne in materialne listine, 

- spoštovati zakonodajo, 

- skrbeti za informiranje javnosti o dejavnosti društva. 

 

V primeru odsotnosti ali nujne zadržanosti predsednika ga z vsemi pooblastili, pravicami in 

dolžnostmi nadomešča njegov namestnik. 

Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini društva. 

 

27. člen 

 

Tajnik 

 

Društvo ima tajnika, ki ga imenuje in razrešuje skupščina društva. Tajnik opravlja dela in 

naloge, ki jih določi upravni odbor društva. Tajnik je dolžan organizirati in opravljati tudi vse 
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posle administrativno-tehničnega značaja. Tajnik je odgovoren upravnemu odboru, ter 

skupščini. 

 

28. člen 

 

Blagajnik 

 

Vodi posle materialno – finančnega značaja društva. Za svoje delo je neposredno odgovoren 

upravnemu odboru in skupščini društva. 

 

29. člen 

 

Gospodar 

 

Gospodar društva skrbi za inventar društva. Dolžan je pravočasno poročati o eventuelni 

potrebi po obnovitvi ali kakršnih koli spremembah v inventarnem stanj društva. Vodi 

evidence in je odgovoren upravnemu odboru ter skupščini društva. 

 

30. člen 

 

Nadzorni odbor 

 

Izvaja naslednje naloge s področja nadzora in kontrole: 

- nadzira izvedbo določil pravil in drugih aktov društva, 

- nadzira izvedvo sklepov organov društva, 

- nadzira in skrbi za pravilno in odgovorno izkoriščanje oziroma uporabo sredstev 

društva 

- vodi in nadzira javnost dela društva. 

 

31. člen 

 

Nadzorni odbor sestavljajo 3 voljeni člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Nadzorni odbor 

se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Dolžan je vsako leto pred redno sejo 

skupščine izvesti pregled nad materialnim in finančnim stanjem, ter poslovanjem društva, ter 

podati poročilo na seji skupščine.  

Nadzorni odbor ima pravico in dolžnost, da pri eventualnem odkritju nepravilnosti zavzane 

svoje stališče, ter o tem seznani organe društva. 

Predsednik nadzornega odbora mora biti seznanjen o sklicu sej upravnega odbora, vendar na 

seji nima pravice glasovati. 

 

 

V. INFORMIRANJE 
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32. člen 

 

V smislu informiranja članov in javnosti lahko društvo izdaja tudi publikacije. Naloga društva 

je, da aktivno sodeluje z uredništvi časopisov, ki objavljajo članke s področja varstva in vzgoje 

ptic. 

Organi društva so dolžni s pomočjo sredstev javnega informiranja, seznanjati javnost o svojih 

aktivnostih. 

 

 

 

 

 

VI. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE 

 

33. člen 

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi od prihodkov, ki jih ustvari in sicer: 

- od članarine, 

- od sponzorjev, 

- od stroškov nadomestil za koriščenje premoženja, 

- od prihodkov razstav, 

- od raznih dotacij, 

- od drugih prihodkov. 

 

34. člen 

 

Člani društva so dolžni plačati članarino in druge eventuelne deleže v višini in roku, ki ga 

določi skupščina. 

 

35. člen 

 

Finančna sredstva društva se razporedijo z letnim finančnim načrtom za financiranje 

aktivnosti. 

Sredstva je možno koristit le na podlagi finančnega načrta in na podlagi programa, ki ga 

sprejme skupščina na svoji letni seji. Finančno poslovanje društva se vodi v skladu z 

obstoječo zakonodajo na tem področju. Nalog za realizacijo finančnega načrta izda 

predsednik društva in je tudi neposredno odgovoren za pravilno izvajanje načrta. Predlog 

finančnega načrta pripravi upravni odbor društva. 

V primeru, da društvo preneha z svojo dejavnostjo iz kakršnega koli vzroka, celotna imovina 

pripada Zvezi društev za varstvo in vzgojo ptic Slovenije. 
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VII. PRENEHANJE DRUŠTVA 

 

36. člen 

Društvo preneha: 

- po sklepu občnega zbora z večino navzočih glasov, 

- po samem zakonu 

 

37. člen 

 

V primeru, da društvo preneha s svojo dejavnostjo iz kakršnega koli vzroka, traja enoletni 

moratorij na imovino in šele nato celotna imovina pripada Zvezi društev za varstvo in vzgojo 

ptic Slovenije. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 

VIII. PRAVILA IN SPLOŠNI AKTI 

 

38. člen 

 

Pravila so najvišji akt društva, ter morajo biti z njim usklajeni vsi ostali splošni akti. 

Predlog pravil je zaradi javne razprave obvezno dostaviti vsem članom. Javna obravnava 

mora biti končana v 15 dneh. 

Na podlagi predloženih pripomb in dopolnitev v javni razpravi potrdi predlog pravil upravi 

odobor, ki ga posreduje članom skupaj z gradivom za skupščino. Predlog za dopolnitev pravil 

lahko poda vsak član. 

Postopek za spremembo oziroma dopolnite je enak kot za njegov sprejem. 

 

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

39. člen 

 

Organi predvideni s temi pravili morajo biti ustanovljeni najkasneje v 6. mesecih po sprejemu 

teh pravil. 

Prav tako morajo biti v tem roku sprejeti tudi vsi ostali akti društva. 

 

40. člen 

 

Pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme občni zbor in potrdi pristojni organ Upravne 

enote. S sprejemo teh pravil prenehajo veljati pravila sprejeta dne,  3. maj 1997. 
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Beltinci, 13. 03. 2008 

 

 

 

     Karel HORVAT,                                                                Izidor LEBAR, 

       tajnik društva                                                                     predsednik društva 


