Vinogradniško sadjarsko društvo POLJČANE je na svojem občnem zboru dne 29.01.2005 v skladu z zakonom o
društvih (Ur. L. RS št. 60/95) sprejelo naslednja dopolnjena

PRAVILA
VINOGRADNIŠKO SADJARSKEGA DRUŠTVA POLJČANE
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.

člen

Društvo se imenuje: VINOGRADNIŠKO SADJARSKO DRUŠTVO POLJČANE,
(v nadaljnjem besedilu: društvo).
2. člen
Društvo je pravna oseba s sedežem v Poljčanah, Tovarniška ulica 1, Poljčane.
3. člen
Društvo je nepridobitno združenje vinogradnikov in sadjarjev.
4. člen
Društvo predstavlja in zastopa predsednik društva. Ta poleg tajnika Izvršnega odbora podpisuje dopise in druge
akte. Če je predsednik odsoten, ga v njegovih pravicah in dolžnostih nadomešča podpredsednik društva
polnopravno.
5. člen
Društvo ima okrogel pečat v velikosti premera 3 cm, z besedilom »VINOGRADNIŠKO SADJARSKO
DRUŠTVO POLJČANE«. Društvo ima lahko tudi svoj prapor.
6. člen
Društvo je član Zveze društev vinogradnikov in sadjarjev Slovenije. Društvo sodeluje s kmetijskimi
organizacijami, gostinsko turističnimi podjetji in Turistično zvezo, s strokovnimi vinogradniškimi in vinarskimi
organizacijami, sadjarskimi združenji, inštituti in društvi vinogradnikov.
7. člen
V zvezo vinogradnikov Slovenije ter druge skupnosti in organizacije imenuje društvo svoje predstavnike.
8. člen
Društvo je javno. Društvo obvešča člane z objavljanjem vabil in sklepov pismeno ali v javnih občilih ter s tem,
da so zapisniki in drugo gradivo organov društva dostopni vsakemu članu. Seje organov društva so javne, Za
javnost dela društva odgovarja predsednik društva.
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II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA
9. člen
Društvo je organizirano z namenom, da:
 Strokovno skrbi za izpopolnjevanje članov v vinogradništvu in kletarstvu ter sadjarstvu. Zato pripravlja
predavanja, tečaje , strokovne izlete, oglede strokovnih razstav, oglede vzornih vinogradov in sodobnih
kleti doma in v tujini, organizira strokovne prikaze posameznih del, skrbi in naroča za člane strokovno
literaturo, po potrebi izdaja periodične časopise in brošure ter preko tiska poučuje in opozarja člane na
pravilno opravljena dela in naloge iz stroke.
 Si prizadeva za uveljavljanje in ohranjevanje slovesa vin in sadja tega območja. V ta namen organizira
ocenjevanje vin svojih članov s ciljem, da na državna in mednarodna ocenjevanja pridejo kakovostna in
vrhunska vina. Društveno ocenjevanje se opravlja v skladu s pravilnikom o ocenjevanju vin.
 Prireja razstave in pokušnjo vin tudi na vsakoletni prireditvi v sklopu Zveze društev vinogradnikov
Slovenije pa tudi na mednarodnih razstavah in sejmih.
 Sodeluje s podjetji in kmetijskimi organizacijami glede prodaje in izvoza tržnih viškov grozdja in vina
ter sadja svojih članov. Obvešča o tržnih viških svojih članov podjetja, gostilničarje in druga porabnike
vina in sadja.
 Sodeluje s podjetji in kmetijskimi organizacijami pri preskrbi svojih članov z ustreznim
reprodukcijskim materialom, ki se uporablja v vinogradništvu in kletarstvu ter sadjarstvu.
 V sodelovanju s kmetijskimi organizacijami in banko organizira skupinske obnove vinogradov in
sadovnjakov in s tem omogoča tudi zasebnim kmetovalcem kreditiranje obnove.
 V sodelovanju s podjetji organizira strojne skupnosti za obdelavo in oskrbo nasadov ter za stekleničenje
vina svojih članov. V ta namen zbira tudi lastna sredstva svojih članov, kar ureja s pravilnikom o
finančnem in materialnem poslovanju društva.
 Vzpodbuja ustanavljanje vinogradniških in kletarskih skupnosti za stekleničenje pridelka v skladu s
predpisi, za sadjarje pa ureditev hladilnice.
 Sodeluje pri pripravi programov razvoja vinogradništva, vinarstva in kletarstva ter se zavzema za
uresničevanje teh panog.
 V sodelovanju s turističnimi in drugimi zainteresiranimi organizacijami pospešuje razvoj kmečkega in
izletniškega turizma ter vinskih cest, ob svojih prireditvah pa oživlja šege in navade goric haloškega
okoliša.
 Z vlogami, ugovori in opozorili poslance občinske in republiške skupščine ter njihove organe, zavode in
ustanove opozarja na slabosti in pomanjkljivosti predpisov, ki zavirajo razvoj vinogradništva, kletarstva
in sadjarstva, daje predloge za njihovo odpravo in pobude za izdajo novih, za pridelovalce bolj
ustreznih predpisov.
 Člane vzpodbuja k spoštovanju zakonitosti in dobrih poslovnih odnosov.
 Opravlja druge naloge v interesu vinogradništva, kletarstva in sadjarstva na območju društva.

III. ČLANSTVO, NJEGOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI
10. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno. Društvo ima redne in častne člane. Redni član društva lahko postane vsak
polnoleten občan, ki se ukvarja z vinogradništvom ali sadjarstvom na območju društva. Mladoletni lahko
postanejo člani društva s pisno privolitvijo staršev ali skrbnikov.
11. člen
Za čas pristopa velja dan, ko novi član podpiše pristopno izjavo, plača pristopnino in članarino.
12. člen
Častni član društva je lahko član, ki ima posebne zasluge za razvoj vinogradništva, vinarstva in sadjarstva, a tudi
član, ki ima posebne zasluge za razvoj društva. Naslov častnega člana podeljuje na predlog izvršnega odbora
zbor članov. Društvo lahko podeljuje tudi diplome in plakete.
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13. člen
Pri vstopu v društvo je treba plačati pristopnino in letno članarino, ki jo vsako leto določi zbor članov društva. Za
pokrivanje stroškov za posamezne naloge po programu dela lahko zbor članov določi posebne prispevke.
14. člen
Člani društva imajo pravice in dolžnosti:
 da volijo in so voljeni v organe društva,
 da sodelujejo pri delu organov društva,
 da dajejo pobude, predloge in postavljajo vprašanja,
 da izvajajo sklepe organov društva,
 da se vedejo do skupnih sredstev društva kot dobri gospodarji,
 da sodelujejo pri organizaciji razstav in drugih prireditev v okviru društva,
 da se udeležujejo solidarnostnih akcij skupnega pomena za razvoj društva,
 da se strokovno izobražujejo in udeležujejo izobraževalnih akcij v organizaciji društva,
 da spoštujejo sklepe in ukrepe, ki so jih sprejeli organi društva,
 da uživajo popust in druge ugodnosti pri obisku prireditev, udeležbi pri izletih in drugem, kakor tudi
druge pravice in dolžnosti na podlagi pravil in drugih splošnih aktov.
15. člen
Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Člani organov društva za svoje delo načeloma ne prejemajo
plačila. V primerih, ki jih določi izvršni odbor društva, gre članom organov društva in članom društva povračilo
za izgubljeni zaslužek, prevozne in potne stroške. Za posebno administrativno delo društva lahko izvršni odbor
prizna primeren honorar v skladu z določili pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju.
16. člen
Članstvo v društvo preneha:
 s prostovoljnim izstopom
 s črtanjem iz članstva
 z izključitvijo
 s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz društva tako, da poda pismeno izjavo. Iz članstva društva se črta član, ki več kot dve
leti ne plača članarine ali se je nehal neposredno ukvarjati z vinogradništvom ali sadjarstvom. Član se izključi iz
društva, če ne izvaja sklepov organov društva ali, če deluje proti interesom društva ali določilom 9., 10. in 14.
člena teh pravil. Za izvršitev sankcij po tem členu je potreben sklep častnega sodišča. Proti temu sklepu se član
lahko pritoži na zbor članov.
IV. ORGANIZACIJSKI SESTAV DRUŠTVA
17. člen
Člani uveljavljajo svoje pravice in dolžnosti pri organih društva.
18. člen
Organi društva so:
1. zbor članov,
2. izvršni odbor s komisijami in sekcijo sadjarjev,
3. nadzorni odbor,
4. častno razsodišče.
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1. Zbor članov
19. člen
Zbor članov je najvišji organ društva in zaseda enkrat letno ali po potrebi.
20. člen
Zbor članov:
 sprejme pravila in druge akte društva,
 sprejme program dela, finančni načrt in zaključni račun društva,
 sprejema program razstav, pokušenj, ocenjevanj in drugih prireditev društva,
 razpravlja in sklepa o predlogih članov in o vseh zadevah s področja dela društva,
 daje smernice in navodila upravnim in izvršilnim organom društva ter nadzoruje njihovo delo,
 odloča o pritožbah članov na sklepe častnega razsodišča.
21. člen





zbor članov prične predsednik društva, vodi ga pa tričlansko delovno predsedstvo,
zbor članov veljavno sklepa, če je navzočih več kot polovica vseh članov,
zbor članov odloča o vprašanjih v svoji pristojnosti z večino glasov navzočih članov,
če zbor ob napovedani uri ni sklepčen, veljavno sklepa pol ure pozneje ob kakršnikoli udeležbi.
22. člen

Zbor članov izmed svojih članov izvoli:
 člane izvršnega odbora,
 člane nadzornega odbora,
 člane častnega sodišča.
Volitve članov organov društva so praviloma tajne, če zbor članov ne odloči drugače. Mandatna doba članov
organov društva traja štiri leta.
23. člen
Predsednik društva:
 sklicuje in vodi seje IO,
 sklicuje zbor članov društva,
 podpisuje akte in sklepe društva
 zastopa društvo,
 opravlja druge naloge po pooblastilu zbora članov in izvršnega odbora,
 predsednik društva je hkrati predsednik izvršnega odbora.
Odsotnega predsednika nadomešča z vsemi pravicami in dolžnostmi podpredsednik izvršnega odbora.
24. člen
Članom organov društva preneha mandat še pred potekom mandatne dobe:
 s smrtjo,
 z izstopom iz članstva društva,
 če se sam odpove položaju,
 z odpoklicem.
Če preneha članu organa mandat več kot eno leto pred potekom mandatne dobe, zbor članov izvede nadomestne
volitve.
25. člen
Postopek za odpoklic člana društva začne predsednik izvršnega odbora v naslednjih primerih:
 če s svojim delom krši pravila ali druge akte društva,
 če neopravičeno odkloni realizacijo sklepov organov društva ali ravna proti njim,
 če neopravičeno več kot trikrat zaporedoma ne prisostvuje seji zbora članov ali drugih organov društva.
Pravila vinogradniško sadjarskega društva Poljčane

Stran 4

2. Izvršni odbor
26. člen
Izvršni odbor ima devet članov.
27. člen
Izvršni odbor izmed sebe voli predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika. Je izvršilni organ zbora
članov.
28. člen
Izvršni odbor kot izvršilni organ zbora članov opravlja zlasti tele zadeve:
 zboru članov predlaga pravila društva ali spremembe pravil in predloge drugih aktov,
 zboru članov predlaga program dela, finančni in zaključni račun društva,
 zboru članov predlaga program in finančni načrt razstav in drugih večjih prireditev,
 predlaga redni in izredni sklic zbora članov,
 usklajuje delo komisij izvršnega odbora,
 sodeluje z organi družbeno-političnih skupnosti ter s kmetijskimi organizacijami zaradi usklajevanja
nalog na področju razvoja in modernizacije vinogradništva in sadjarstva,
 predlaga višino pristopnine in članarine, ki jo sprejme zbor članov,
 določa finančno im materialno poslovanje društva,
 organizira skupinsko zavarovanje vinogradov in sadovnjakov proti vremenskim ne prilikam,
 sklepa pogodbe in dogovore v imenu društva,
 izvršuje sklepe zbora članov,
 opravlja druge naloge po sklepu ali pooblastilu zbora članov.
Izvršni odbor lahko imenuje stalne ali občasne komisije za izvajanje stalnih ali občasnih nalog.
29. člen
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Izvršni odbor veljavo sklepa z večino
glasov članov izvršnega odbora.
30. člen
Predsednik društva:
 je zastopnik društva,
 sklicuje in vodi seje izvršnega odbora,
 skrbi za izvajanje sklepov,
 v imenu društva podpisuje pogodbe, dogovore in sporazume,
 je odredbodajalec za sredstva društva,
 je odgovoren za obveščanje članov društva in širše javnosti,
 opravlja druge zadeve, ki jih določajo pravila in drugi splošni akti.
31. člen
Člani izvršnega odbora so za svoje delo odgovorni zboru članov. Zlasti so odgovorni za:
 izvrševanje sklepov zbora članov in izvršnega odbora ter
 za redno in pravočasno obveščanje članov društva.
Če zbor članov pri obravnavanju dela izvršnega odbora neugodno oceni njegovo delo ali delo posameznega
člana, lahko zbor članov razreši izvršni odbor ali posamezne njegove člane.
32. člen
Člani izvršnega odbora so materialno odgovorni za škodo, ki nastane z izvršitvijo sklepa, sprejetega na njihov
predlog, če so pri dejanju predloga prikrili dejstva ali vedoma dali neresnična obvestila zboru članov ali članom
društva.
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3. Nadzorni odbor
33. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Mandat članov nadzornega odbora traja štiri leta.
34. člen
O svojem delu, stališčih in sklepih mora odbor sproti obveščati člane društva in izvršni odbor, najmanj pa enkrat
letno tudi pisno poročati na zboru članov.
35. člen
Odbor društvenega nadzora opravlja svoje pravice, dolžnosti ter nadzorno funkcijo v društvu, zlasti s tem, da:
 nadzoruje izvajanje določil pravil in pravilnikov društva,
 nadzoruje izvajanje sklepov organov in članov društva,
 pregleduje poročila o zaključnem računu za minulo leto in finančnem načrtu za tekoče leto,
 ugotavlja nepravilnosti pri delu organov društva in opozarja na odpravo le teh časno sodišče.

4. Častno sodišče
36. člen
Častno sodišče ima tri člane in dva namestnika. Člane častnega sodišča voli zbor članov. Častno sodišče se
konstituira, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika. Veljavno sprejema sklepe, če so prisotni vsi člani in če za
sklepe glasuje večina članov častnega sodišča. Častno sodišče lahko izreče naslednje ukrepe:
1. opomin,
2. javni opomin,
3. izključitev.
O svoji odločitvi izda častno sodišče sklep. Zoper sklep ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov, ki o
zadevi dokončno odloči.
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
37. člen
Dohodki društva so:
 pristopnina,
 članarina,
 dotacije,
 darila in dohodek od reklam,
 drugi dohodki.
38. člen
Zbor članov razporeja dohodek društva z delovnim in finančnim načrtom za poslovno leto. Finančni načrt je
ovrednoten delovni načrt, ki se sme gibati v mejah predvidenih dohodkov, realizacija tega načrta pa v mejah
razpoložljivih finančnih sredstev.
39. člen
Delovni in finančni načrt društva sprejme zbor članov na predlog izvršnega odbora praviloma do konca februarja
za naslednje leto.

40. člen
Izvršni odbor določa izvrševalce nalog iz delovnega načrta.
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41. člen
Odredbodajalec porabe sredstev društva je predsednik izvršnega odbora društva.
42. člen
Članarina se plačuje v enkratnem letnem znesku ob podpisu pristopne izjave, kasneje pa se plačuje vsako leto do
konca meseca marca.
43. člen
Članarino obračunava, pobira in terja blagajnik. Pobrano članarino sproti odvede na žiro račun društva.
44. člen
Zbor članov do konca februarja sprejme poslovno poročilo in zaključni račun društva za preteklo poslovno leto.
45. člen
Finančno poslovanje društva se odvija preko žiro računa.
46. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik izvršnega odbora in računovodja.
47. člen
Finančno im materialno poslovanje društva se vodi po predpisih, ki veljajo za društva in po pravilniku o
finančnem in materialnem poslovanju društva.
48. člen
Društvo jamči za kritje obveznosti iz poslovnih razmerij s sredstvi na žiro račun, premičninami in
nepremičninami.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Ustanovitev društva in oblikovanje njegovih organov je opravil iniciativni odbor za ustanovitev društva
vinogradnikov haloškega vinorodnega okoliša.
50. člen
Organi društva se konstituirajo takoj po ustanovnem zboru članov društva.
51. člen
Društvo lahko pomaga pri ustanavljanju drugih društev vinogradnikov.
52. člen
Društvo preneha:




s sklepom članov z dvotretjinsko večino,
z odločbo pristojnega upravnega organa za notranje zadeve,
če se zniža članstvo pod 10 članov.
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53. člen
V primeru prenehanja društva se vsa sredstva, ki so last društva prenesejo na tistega, ki ga določi izvršni odbor
ob prenehanju društva.
54. člen
Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme ustanovni zbor društva oziroma, ko jih pristojni organ za notranje
zadeve registrira.

V Poljčanah, 29.01.2005

Tajnica društva:
FURMAN Vida
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Predsednik VSD Poljčane:
GABER Jurij
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