
Na  podlagi 9. in 33. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) je bil na izrednem občnem  
zboru Čebelarskega društva Velike Lašče, dne 2.11.1997 sprejet naslednji  
 
 

STATUT 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
Čebelarsko društvo Velike Lašče (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, 
nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, izmenjave izkušenj 
in strokovnih informacij s področja čebelarstva. 
 

2. člen 
 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Prilesju 3a, 1315 Velike Lašče 
 

3. člen 
 
 
Društvo ima svojo znak in pečat.  
Znak društva  ima obliko v okvirčku.        
Pečat je okrogel s čebelo v sredini in krožnim napisom »ČEBELARSKO DRUŠTVO VELIKE 
LAŠČE«.   
 

4. člen 
 
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v RS, ki delujejo na področju čebelarstva s 
poudarkom na osveščanju in k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. 
 

5. člen 
 
Delo društva in njegovih organov je javno. Člane društva obvešča: 
- preko občasnih informacij o delu društva (vabila, letaki,...) 
- 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, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, 
ustanov, organizacij in predstavnike sredstev javnega obveščanja. 
 
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik 
društva. 
 
      
 
 
 
 

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA 
 



6. člen 
 
Namen društva je povezovanje čebelarjev in organizirano reševanje tekoče in pereče skupne 
problematike vseh čebelarjev na območju občine Velike Lašče in krajevnih skupnostih Poljane in 
Sveti Gregor. 
 
Društvo ima naslednje cilje: 
 ohranjanje stika s stroko in izpopolnjevanje strokovnega znanja 
 spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje 
 sodelovanje s domačimi in tujimi strokovnjaki s področja čebelarstva 
 sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s 

področjem čebelarstva 
 sodelovanje pri oblikovanju javnega mnenja. 
 

7. člen. 
 
Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog: 
 organizira strokovno izobraževanje in usposabljanje članov 
 organizira javne predstavitve dejavnosti društva v obliki razstav, sejmov, izdajanjem publikacij 

v skladu z veljavnimi predpisi ter z organiziranjem srečanj za zainteresirane zunanje 
udeležence  

 popularizira čebelarstvo med kmeti in zlasti sadjarji s prikazovanjem koristi čebel pri 
oplojevanju žužkocvetnih rastlin 

 organizira prevoz čebel na pašo 
 sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami pri izdelavi in izvajanju vzgojno-

izobraževalnih programov za mlade čebelarje 
 sodeluje s Čebelarsko zveze in sosednimi čebelarskimi društvi 
 sodeluje s regijskimi čebelarskimi zvezami in združenji s področja čebelarstva 
 sodeluje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami 
 opozarja javnost na primere neustreznega odnosa do varovanja narave in naravne ter kulturne 

dediščine 
 vzpodbuja člane k ustvarjalnemu in kritičnemu odnosu do organizacijskih vprašanj 
 organizira srečanja s podobnimi društvi iz države in tujine 
 skrbi za razvijanje kakovosti življenja članov društva.  
  
 

III. ČLANSTVO 
 

8. člen 
 
Član društva lahko postane vsak polnoletni državljan RS, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarja s 
področjem čebelarstva. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora 
izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva ter se 
zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva ter plačeval članarino. 
Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan Društvo ima redne in častne 
člane. 
 
 

9. člen 
 

Pravice članov so: 
 da volijo in so izvoljeni v organe društva 



 da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva 
 da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu 
 da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva 
 da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva  in 

njegovim finančno-materialnim poslovanjem 
 da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu in za dosežene uspehe. 
 
Dolžnosti članov so: 
 da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva 
 da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva 
 da redno plačujejo članarino 
 da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanju skupno dogovorjenih nalog 
 da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva 
 da varujejo ugled društva. 
 

10. člen 
 

Članstvo v društvu preneha: 
 s prostovoljnim izstopom 
 s črtanjem, z izključitvijo, 
 -s smrtjo. 
Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. 
Člana črta iz članstva izvršni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. 
O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom.  
 

IV. ORGANI DRUŠTVA 
 

11. člen 
Organi društva so: 
 zbor članov 
 predsednik društva 
 izvršilni odbor 
 nadzorni odbor 
 disciplinska komisija 
 

12. člen 
 
ZBOR ČLANOV 
 
Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. 
 
zbor članov je lahko reden in izreden. Redni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat na leto. Izredni 
občni zbor se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 
najmanj 1/3 članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od 
prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, 
ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor sklepa 
le o zadevi, za katero je sklican. 

13. člen 
 
O sklicu zbora članov s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 
8 dni pred sklicem. 
 



zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. 
 
Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je zbor sklepčen, 
če je prisotnih najmanj 10 članov. 
 
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način 
glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne. 
 

14. člen 
 
Naloge zbora članov: 
 
 sklepa o dnevnem redu 
 sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte društva 
 sprejema program društva 
 sprejema finančni načrt in zaključni račun za obdobje med dvema občnima zboroma, 
 voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane izvršnega odbora, nadzornega 

odbora, disciplinske komisije in delegata za občni zbor Čebelarske zveze Slovenije 
 odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami 
 dokončno odloča o izključitvi člana iz društva 
 odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji 

društva 
 odloča o nakupu in prodaji nepremičnin 
 sklepa o prenehanju društva. 
 
O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja. 
 

15. člen 
 
IZVRŠNI ODBOR 
 
Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in  
administrativna dela, ter vodi društvo med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, 
sprejetih na zboru članov. 
Člane izvršnega odbora voli  zbor članov in so lahko ponovno izvoljeni. 
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. 
 
Izvršni odbor šteje 5 do 7  članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik ter 
izvoljeni člani. 
 
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. 
Izvršni odbor lahko v primeru nedejavnosti posameznega člana v delo odbora vključi novega 
člana, vendar največ 2 člana. 
Mandatna doba članov izvršnega odbora je 4 leta. 
 

16. člen 
 
Naloge izvršnega odbora so: 
 sklicuje zbor članov 
 skrbi za izvrševanje programa dela društva 
 pripravlja predloge aktov društva 



 pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa društva 
 skrbi za materialno-finančno poslovanje društva 
 upravlja s premoženjem društva 
 ustanavlja in ukinja sekcije društva 
 uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih dodatno naloži zbor 

članov. 
 

17. člen 
 
Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti ali po 
pooblastilu pa podpredsednik društva. 
 
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema 
z večino glasov prisotnih. 
 
Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje sekcije. Naloge, število članov in 
predsednika sekcije določi izvršni odbor. Člani sekcije so lahko le člani društva. Za svoje delo so 
odgovorne izvršnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu sekcije 
zunanje sodelavce. 
 
Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcije niso 
pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva. 
 
Izvršni odbor glede na obseg dela ureja delo izvršnega odbora , sekcij in zunanjih sodelavcev  v 
skladu z veljavno delovno in drugo zakonodajo. 
 

18. člen 
 
NADZORNI ODBOR 
  
Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter upravlja nadzor nad 
finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor poroča zboru članov, kateremu je tudi 
odgovoren za svoje delo. 
 
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor. Člani nadzornega odbora ne morejo 
biti obenem člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa 
odločati. 
 
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino 
prisotnih. 
 
Mandatna doba članov nadzornega odbora traja 4 leta.  

19. člen 
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA 
 
Člane disciplinske komisije voli zbor občanov za dobo 4 let. Sestavljajo jo trije člani in dva 
namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev 
članov ali organov društva. 
 
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim 
pravilnikom. 



 
20. člen 

 
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: 
 
 kršitve določb statuta 
 nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu 
 neizvrševanje sklepov organov društva 
 nevestno in neodgovorno delo s čebelami 
 dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva. 
 

21. člen 
 
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim  pravilnikom izreče 
disciplinska komisija so: 
 opomin 
 javni opomin, 
 izključitev. 
 Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov, kot 
drugostopenjski organ. 
 

22. člen 

PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK 

Za predsednika društva, ki je tudi predsednik upravnega odbora, je lahko izvoljen tisti, ki je bil 
predhodno vsaj dve leti član društva in je aktivno sodeloval pri delovanju društva v skladu z 
njegovimi cilji in nameni.  
Predsednik predstavlja društvo in ga zastopa v pravnem prometu, vodi delo društva in podpisuje 
njegove akte, finančne in materialne listine, je odredbodajalec za porabo finančnih sredstev, 
razpolaganje s premoženjem in prevzemanje obveznosti v okviru rednega poslovanja v skladu s 
finančnim načrtom do višine, kot jo določi upravni odbor ter skrbi za zakonito ter pravilno 
poslovanje društva. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim 
redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru. 
Podpredsednik nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti z vsemi njegovimi pooblastili. 

 
23. člen 

 
TAJNIK DRUŠTVA 
 
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter koordinacijo med organi društva 
skrbi tajnik društva, ki ga izvoli zbor članov za dobo 4 let. Za  svoje delo je odgovoren občnemu 
zboru. 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 
 

24. člen 
Viri dohodkov 
 
 članarina 
 darila, volila  
 dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic, 
 prispevki in donacije sponzorjev, 



 javna sredstva, 
 drugi viri. 
 
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnimi plani, ki jih sprejme 
zbor članov. Na rednem občnem zboru člani odobravajo in sprejmejo zaključni račun za preteklo 
obdobje.. 
 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za 
izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. 
 
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 
 

25. člen 
 
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in podpredsednik društva. 
 
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 usklajeno z računovodskimi standardi za društva. 
Društvo ima svoj žiro račun. 
 

26. člen 
 
Delo blagajnika je javno. 
 
Vsak član ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.  
 
Urejanje finančno materialnih zadev lahko društvo poveri zunanji organizaciji. 
 

27. člen 
 
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno 
knjigo. 
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa izvršnega odbora, nepremično 
premoženje pa na podlagi sklepa zbora članov. 
 

28. člen 
 
Društvo ima lahko častne člane.   
 

29. člen 
 
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu 
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na 
sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja. 
 
 

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA 
 

30. člen 



 
Društvo lahko preneha: 
 
 po sklepu zbora članov z večino prisotnih članov. 
 po samem zakonu. 
 
V primeru prenehanja društva preide njegovo premoženje drugemu sorodnemu društvu v občini 
Velike Lašče, skladno z obstoječo zakonodajo. 
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 
 

31. člen 
 
Za delovanje in ukrepanje v primerih, ki niso predvideni v statutu in Zakonu o društvih, se 
smiselno ali konkretno uporabljajo določila drugih zakonov in predpisov. 
 
Statut (pravila) društva je bil sprejet na rednem občnem 14. 12. 1975, dopolnjen na bčnem zboru 
21.01.2011 in na občnem zboru 10. 01. 2015. 
 
TAJNIK:        PREDSEDNIK: 
Janez Lovšin                                                                          Brane Borštnik 
 
 
 
OVEROVATELJA: Anton Belaj  
            Klemen Duščak 
 
 


