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Po določilih 9. in 13. člena Zakona o društvih (Ur. List št. 64/11) so člani Čebelarskega društva Henrik 

Peternel Celje, dne 26. 1. 2019 sprejeli spremembe pravilnika: 

 

P R A V I L N I K 

ČEBELARSKEGA DRUŠTVA HENRIKA PETERNELA CELJE 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje (v nadaljevanju; društvo) je prostovoljno, strokovno 

združenje čebelarjev. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Delo društva je javno. 

2. člen 

Ime društva je: Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje. Društvo ima sedež v Celju.  

Društvo deluje na območju Mestne občine Celje in Občine Štore. Društvo predstavlja in zastopa 

predsednik v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.  

Društvo ima pečat okrogle oblike premera 3 cm. Ob zunanjem robu je napis »Čebelarsko društvo 

Henrika Peternela Celje«, v sredini pa je stilizirana čebela.   

3. člen 

Društvo je lahko član osrednje čebelarske organizacije na ravni regije in države, lahko pa se vključuje 

tudi v druge strokovne ter znanstvene organizacije in združenja doma in v tujini. V zvezo čebelarskih 

organizacij  na ravni regije in države se društvo povezuje s pismeno pogodbo. 

O pristopu in prenehanju članstva v čebelarski zvezi ali članstva v drugih strokovnih in znanstvenih 

organizacijah ali združenjih sklepa občni zbor društva.  

 

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA 

4. člen 

Povezovanje čebelarjev v društvo ima naslednje namene in cilje: 

 na svojem območju organizira in združuje čebelarje; 

 skrbi za izobraževanje in strokovno usposobljenost čebelarjev; 

 spodbuja uveljavljanje čebelarstva na strokovnem in gospodarskem področju; 

 za svoje člane posreduje oskrbo z zdravili, krmnim sladkorjem, kvalitetnimi maticami in 

čebelarskimi potrebščinami; 

 v sodelovanju z veterinarsko službo skrbi za zdravstveno varstvo čebel na svojem območju; 

 spodbuja pridelavo in predelavo zdravih čebeljih pridelkov; 

 za svoje območje sestavi in vodi pašni kataster in pašni red; 

 skupaj z odgovornimi organi, ustanovami in organizacijami s področja kmetijstva in gozdarstva 

skrbi za povečanje in pravilno izkoriščanje čebeljih paš in opraševanje kmetijskih kultur; 
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 samostojno ali v povezavi z ekološkimi gibanji in posamezniki skrbi in spodbuja varovanje in 

ohranjanje čistega, naravnega okolja in uporabo okolju prijaznih zaščitnih sredstev v vrtnarstvu, 

kmetijstvu in gozdarstvu; 

 z gozdarskimi, hortikulturnimi in drugimi organizacijami ter posamezniki spodbuja in širi 

zasajanje medovitih rastlin; 

 zavzema se za uresničevanje in spoštovanje poslovne morale in čebelarske etike; 

 skrbi za varstvo materialnih in drugih interesov čebelarjev; 

 zbira namenska sredstva za pospeševanje čebelarstva. 

 

5. člen 

 

Cilje in naloge iz prejšnjega člena člani uresničujejo s pogodbenim delom, prostovoljnim delom, 

udeležbo na zborih, sestankih, posvetih, strokovnih ekskurzijah, pisnimi prispevki in na druge načine. 

Vpisani podatki v register društva so javni. Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo 

obvešča svoje člane o svojem delu na občnem zboru, sestankih, posvetih in s pisnimi obvestili. 

Zapisniki sej in sestankov vseh organov društva so na vpogled vsem članom društva. Društvo obvešča 

širšo javnost o svojem delu tako, da vabi na seje in občne zbore društva novinarje ter druge 

zainteresirane osebe, s posameznimi informacijami v medijih ter razstavami in prireditvami. Vse seje 

organov društva so javne. 

Za zagotavljanje javnosti delovanja je odgovoren predsednik društva. 

 

 

ČLANSTVO 

 

6. člen 

 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Pristop, izstop ali izbris ugotavlja upravni odbor društva.  

Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki goji čebele ali to želi. 

Fizična oseba postane član društva z vpisom v seznam članstva po tem, ko se seznani s pravili društva, 

podpiše pristopno izjavo in poravna članarino. 

Oseba, ki nima državljanstva Republike Slovenije ne more postati član društva. 

Iz članstva se izbriše član, ki to pisno zahteva ali če kljub opominu najmanj leto dni ni plačal 

članarine. 

O izključitvi člana odloča častno razsodišče. 

 

7. člen 

 

Člani društva so redni ali častni. Redni člani so fizične osebe iz 6. člena pravilnika. Občni zbor društva 

lahko člana društva zaradi posebnih zaslug razglasi za častnega člana. Častni član ne plačuje članarine.  

 

8. člen 

 

Pravice in dolžnosti članov društva so: 

 pod enakimi pogoji volijo in so voljeni v vse organe društva ter izvršujejo sprejete funkcije; 

 sodelujejo pri oblikovanju letnih in dolgoročnih delovnih in finančnih načrtov društva; 

 s predlogi in pobudami sodelujejo pri delu organov društva; 

 aktivno sodelujejo pri realizaciji sprejetih načrtov in drugih obveznostih društva; 
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 skrbijo za financiranje društva skladno s sklepi organov društva in so seznanjeni s finančnim 

stanjem društva; 

 redno plačujejo članarino; 

 spoštujejo pravila in sklepe organov; 

 varujejo ugled društva. 

 

ORGANI DRUŠTVA 

 

9. člen 

 

Organi društva so: 

 občni zbor; 

 upravni odbor; 

 nadzorni odbor; 

 častno razsodišče. 

Mandat za opravljanje vseh izvoljenih funkcij v društvu je 4 leta. Po preteku mandata se lahko z 

ponovno izvolitvijo mandat ponovi. 

OBČNI ZBOR 

10. člen 

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.  

Redni občni zbor sklicuje, po sklepu upravnega odbora, predsednik društva ob zaključku poslovnega 

leta. Izredni občni zbor za obravnavo izrednih dogodkov lahko skliče upravni odbor, nadzorni odbor 

ali predlagatelj ob podpori ene tretjine vseh rednih članov društva. Izredni občni zbor sklepa le o 

zadevi zaradi katere je bil sklican. 

 

11. člen 

 

Sklicatelj mora o kraju, datumu, času in dnevnem redu občnega zbora s pisnim gradivom obvestiti vse 

člane najmanj 8 dni pred zasedanjem. 

Občni zbor je sklepčen, če je ob napovedanem času prisotnih več kot polovica članov. Če tolikšne 

prisotnosti ni, občni zbor veljavno sklepa pol ure po napovedanem sklicu, če je prisotnih več kot ena 

tretjina članov društva. Občni zbor sprejema veljavne sklepe z večino glasov prisotnih članov. 

Glasovanje je javno, volitve pa so tajne, če se prisotni člani ne odločijo drugače. 

O poteku občnega zbora se piše zapisnik. 

 

12. člen 

 

Organi občnega zbora so: 

 delovno predsedstvo, 

 verifikacijska komisija; 

 zapisnikar; 

 overovatelja zapisnika; 

 po potrebi, kandidacijska komisija in volilna komisija. 
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13. člen 

 

Pristojnosti občnega zbora: 

 sklepa o dnevnem redu; 

 sprejema letni, delovni in finančni načrt in zaključni račun društva; 

 obravnava in sklepa o delu upravnega in nadzornega odbora; 

 sprejema, dopolnjuje in spreminja pravila in druge splošne akte društva; 

 sprejema in spreminja pašni kataster in pašni red ter določi katastrske meje društva; 

 določi višino članarine; 

 odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in sprejema sklepe o razpolaganju z nepremičninami; 

 voli predsednika in podpredsednika društva, upravni in nadzorni odbor, častno razsodišče in 

predsednike društva v drugih organizacijah; 

 sklepa o pristopu oziroma včlanjevanju v društva, zveze in druge strokovne organizacije in 

združenja v domovini in tujini; 

 sklepa o pritožbah članov na drugi stopnji; 

 sklepa o prenehanju društva. 

 

UPRAVNI ODBOR 

 

14. člen 

 

Upravni odbor, ki ga sestavlja 9 članov je upravni organ društva. Predsednik društva je po funkciji 

član in predsednik upravnega odbora. 

Seje upravnega odbora, ki jih praviloma sklicuje predsednik ali podpredsednik so sklepčni, če je 

prisotnih več kot polovica članov. Upravni odbor sprejema sklepe z večino prisotnih članov.  

 

15. člen 

 

Upravni odbor upravlja in vodi društvo med občnim zborom po sprejetem programu. Za svoje delo je 

odgovoren občnemu zboru. 

Upravni odbor ima predvsem naslednje obveznosti: 

 uresničuje letni, delovni in finančni načrt in druge sklepe občnega zbora; 

 sprejema predlog letnega delovnega in finančnega načrta ter zaključnega računa in druge materiale 

za občni zbor; 

 sprejema predlog za spremembo pravil in predlog drugih splošnih aktov, ki jih sprejema občni 

zbor; 

 voli tajnika in blagajnika, praviloma izmed svojih članov; 

 imenuje komisijo za strokovno področje dela in druga delovna telesa; 

 navezuje delovne stike s sosednjimi čebelarskimi društvi in z vsemi za čebelarstvo pomembnimi 

strokovnimi institucijami doma in v tujini; 

 imenuje svoje pooblaščence za delovanje v organih in organizacijah v katere se povezuje; 

 ugotavlja pristop in izstop članov ter odloča o izbrisu iz seznama članov: 

 vodi materialno in finančno poslovanje; 

 sklepa o podelitvi priznanj, nagrad in odlikovanj društva v skladu s pravilnikom o podeljevanju ter 

predlaga svoje člane za zunanja priznanja in odlikovanja; 

 odloča o spremembi mesta sedeža; 

 opravlja druge naloge, ki so potrebne za nemoteno in uspešno delo društva. 
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Seje upravnega odbora sklicuje predsednik društva po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. Na sejo 

vabi poleg članov upravnega odbora tudi člane nadzornega odbora. 

 

NADZORNI ODBOR 

 

16. člen 

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani iz svoje sredine 

na prvi seji, ki jo skliče najstarejši izvoljeni član. Nadzorni odbor veljavno sklepa z večino glasov ob 

navzočnosti vseh članov. 

Nadzorni odbor ima naslednje dolžnosti: 

 spremlja in nadzira materialno in finančno stanje društva; 

 spremlja in nadzira blagajniško poslovanje društva; 

 opozarja upravni odbor in občni zbor na nepravilnosti; 

 skliče izredni občni zbor društva, če ima zato tehtne razloge; 

 občnemu zboru predlaga razrešnico predsednika in upravnega odbora; 

 o svojem delu poroča občnemu zboru. 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE 

 

17. člen 

 

Častno razsodišče sestavljajo trije člani. Člani na prvi seji iz svoje sredine izvolijo predsednika. Sklepe 

sprejema z večino glasov vseh članov. 

Pri reševanju sporov, obravnavi kršenja pravil društva ali sklepov organov društva ter dejanj, ki 

škodijo ugledu in interesom društva. Častno razsodišče upošteva tudi določbe Zakona o splošnem 

upravnem postopku. 

 

18. člen 

 

Častno razsodišče obravnava in razsoja spore med člani, če ti nastanejo zaradi kršitev pravilnika 

društva, sklepov organov, sporih o avtorskih pravicah, nevestnega, malomarnega ali škodljivega 

opravljanja sprejetih funkcij v društvu in blatenja njegovega ugleda. 

Po izvedenem disciplinskem postopku častno razsodišče izreče razsodbo in poda teži prekrška 

primeren ukrep: 

 opomin; 

 javno grajo; 

 izključitev iz članstva društva. 

 

Zoper izrek častnega razsodišča se lahko dotična oseba pritoži na občni zbor kot drugostopenjski 

organ. 
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PREDSEDNIK DRUŠTVA 

 

19. člen 

 

Predsednik društva predstavlja in zastopa društvo v premoženjskih in drugih pravnih zadevah. Pred 

širšo javnostjo je odgovoren za zakonitost in javnost delovanja društva. Pred člani pa za spoštovanje 

pravil in drugih splošnih aktov društva ter za učinkovito delo in izvajanje sklepov občnega zbora in 

upravnega odbora društva. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča podpredsednik upravnega 

odbora.  

Predsednik društva je za svoje delovanje odgovoren občnemu zboru. 

 

TAJNIK DRUŠTVA 

 

20. člen 

 

Tajnik društva opravlja administrativna dela, pripravlja gradivo in predloge sklepov za upravni odbor 

in občni zbor. Skrbi za dinamiko porabe finančnih sredstev v skladu s finančnim načrtom, vodi 

koordiniranje med organi društva in opravlja druga strokovno-tehnična dela v okviru pooblastil, ki jih 

nanj preneseta upravni odbor ali predsednik društva. 

Tajnik društva je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru. 

 

MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE 

 

21. člen 

 

Materialno in finančno poslovanje društva mora biti usklajeno z veljavnimi predpisi iz tega področja 

in v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za društva. Vsak član društva ima pravico vpogleda 

v materialno in finančno poslovanje društva. 

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je vpisano v inventurno knjigo. 

Društvo ima svoj transakcijski račun odprt pri Abanki d.d. Ljubljana, expozitura II, Miklošičeva ulica 

1 Celje. Blagajnik društva vodi materialno in finančno poslovanje društva ter podpisuje materialne in 

finančne listine. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru. 

 

22. člen 

 

Za svoje delovanje društvo pridobiva sredstva: 

 s članarino; 

 z darili in volili; 

 s prihodki od lastne dejavnosti, 

 iz naslova materialnih pravic; 

 s prispevki sponzorjev in donatorjev; 

 iz javnih sredstev; 

 iz drugih virov. 

Presežek prihodkov nad odhodki mora društvo porabiti za izvajanje in širjenje dejavnosti za katero je 

bilo društvo ustanovljeno, kar velja tudi za sredstva pridobljena od lastne dejavnosti. 

Vsaka delitev premoženja društva med člani je nična. 
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Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih 

društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče. 

 

23. člen 

 

Društvo lahko opravlja naslednje pridobitne  dejavnosti: 
 

C 10.890 Proizvodnja drugih prehrambnih izdelkov, drugje nerazvrščenih, od tega: 

 pridelava medu in drugih čebeljih proizvodov; 

 embaliranje medu in drugih čebeljih proizvodov; 

 izdelava proizvodov v katerih je kot sestavina najmanj 1/5 medu ali drugih čebeljih proizvodov in 

 topljenje in predelava voska in drugih proizvodov iz voska. 
 

C 11.010 Proizvodnja žganih pijač; od tega:  

 proizvodnja medice in medenega žganja. 
 

G 47.290 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, od tega:  

 prodaja vseh vrst čebeljih proizvodov, ki so delno ali v celoti narejeni iz čebeljih pridelkov. 
 

G 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili pijačami in tobačnimi izdelki, od tega:  

 prodaja vseh vrst čebeljih pridelkov in proizvodov, ki so delno ali v celoti narejeni iz čebeljih 

pridelkov. 
 

Pridobitna dejavnost se opravlja pod pogoji, ki ih določa zakon za določene dejavnosti. 

Neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi se lahko prenese drugim osebam 

s pisno zakupno pogodbo. 

 

ODLIKOVANJA IN NAGRADE 

 

24. člen 

 

Za posebne zasluge pri napredku čebelarstva podeljuje društvo pohvale, priznanja, nagrade, častne 

nazive in odlikovanja Antona Janše  II. in III. stopnje. 

Način zbiranja sredstev, merila in pogoje za podeljevanje iz prvega odstavka tega člena ureja 

pravilnik, ki ga na predlog upravnega odbora sprejme občni zbor društva. 

Predlog lahko poda vsak član. Končni sklep o podelitvi in podelitev je v pristojnosti upravnega 

odbora. 

 

PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA 

 

25. člen 

 

 

Društvo preneha: 

 če tako sklene občni zbor z 2/3 glasov prisotnih članov; 

 po zakonu: 

a) ko je v društvo včlanjenih manj kot 10 članov, 

b) z odločbo pristojnega upravnega organa o prepovedi delovanja društva. 

 

26. člen 
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Če društvo preneha iz razlogov navedenih v prvi alineji 25. člena, se premoženje in premoženjske 

pravice društva prenesejo na čebelarsko organizacijo, ki je v skladu z določbo 28. člena  Zakona o 

društvih določena v sklepu o prenehanju društva.   

Sklep o prenehanju društva se najkasneje v 30 dneh po sprejetju vroči upravnemu organu, pri katerem 

je društvo registrirano. 

Če društvo preneha po zakonu, pa o prenosu premoženja in premoženjskih pravic društva odloči 

pristojni organ v skladu s predpisi o likvidaciji. 

 

KONČNE DOLOČBE 

 

27. člen 

 

Spremembe pravilnika društva je sprejel občni zbor 26. 1. 2019 in začnejo veljati ter se uporabljati, ko 

pristojni upravni organ z odločbo ugotovi, da so Pravila skladna z Zakonom o društvih. S tem dnem 

prenehajo veljati  Pravila Čebelarske društva Henrik Peternel Celje, sprejeta na občnem zboru, dne 1. 

2. 1997. 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Predsednik : 

                                                                                                                    Peter Gradišnik 

 

___________________ 


