
VZOREC! 

Na podlagi 9. in 33. čelna Zakona o društvih (Uradni list RS št. 60/95) je občni zbor dne 

18.10.1997 sprejel sklep o spremembi splošnega akta in delovanja 

 

 

Društva vinogradnikov 

Suha krajina 

 

in potrdil naslednji 

 

 

 

STATUT DRUŠTVA VINOGRADNIKOV SUHA KRAJINA 
 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

 

Društvo vinogradnikov Suha krajina je prostovoljna, nepridobitna, nepolitična, 

organizacija, ki združuje vinogradnike suhe krajine. 

 

2. člen 

 

  Ime: Društvo vinogradnikov Suha krajina 

  Sedež: Grajski trg 26, 8360 Žužemberk 

Društvo vinogradnikov suha krajina je pravna oseba zasebnega prava. 

 

3. člen 

 

Društvo ima svojo štampiljko. Štampiljka Društvo vinogradnikov Suha krajina. 

Štampiljka Društva vinogradnikov Suha krajina je v obliki pravokotnika, premera 50X20 mm; 

na sredini je grozd, okrog pa napis Društvo vinogradnikov Suha krajina 

 

2. NAMEN USTANOVITVE NALOGE 

 

4. člen 
 

Društvo vinogradnikov Suha krajina je ustanovljeno z namenom da: 

 

- Strokovno usposablja člane o pridelavi v pridelavi in predelavi grozdja 

- Organizira strokovna predavanja , tečaje, izlete, oglede sejmov, strokovnih razstav, 

vzornih vinogradnikov in vinskih kleti 

- Organizira strokovne prikaze posamezni del, skrbi in naroča za člane strokovno 

literaturo ter preko lokalnih medijev usmerja in opozarja na pravilno in pravočasno 

opravljena dela iz stroke 

- Prizadeva si za uveljavljanje slovesa vina. V ta namen organizira in izvaja ocenjevanje 

vin svojih članov in za boljše ocenjena vina podeljuje odličja in priznanja po sprejetih 

določilih 
- organizira turistične prireditve, rekreativne pohode s poudarkom na vinogradništvu, vinarstvu 

in promociji vinskih goric.   
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- Društvo lahko organizira čistilne akcije v vinskih goricah v smislu ohranjevanja ekološko 

urejenosti. 

- Društvo lahko organizira družabna srečanje članov popestrena z igrami. 

 

- Društvo sodeluje na prireditvah in ocenjevanju vin, ki jih prireja Zveza društev 

vinogradnikov Dolenjske 

- Organom občine in zvezi društev predlaga spremembe pri vinogradniški zakonodaji 

- Sodeluje pri nabavi reprodukcijskega materiala, prodaji grozdja in vina 

 

 

3. ČLANSTVO 

 
5. člen 

 

V društvu vinogradnikov Suha krajina se lahko vključijo vinogradniki, ki se ukvarjajo z 

vinogradništvom na tem območju ali pa gojijo simpatijo in naklonjenost do dela društva in 

tisti, ki čutijo povezanost z njimi ne glede na njihovo politično ideološko ali stanovsko 

pripadnost. Član lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki je star nad 15 let ter 

podpiše pristopno izjavo, jo odda tajniku društva in s tem potrdi, da sprejema program in 

statut društva. Izredni člani so lahko strokovnjaki, strokovne organizacije in šole, ki so 

pripravljene sodelovati v društvu. 

Članstvo lahko preneha: 

- s prostovoljnim izstopom 

- s črtanjem 

- z izključitvijo 

- s smrtjo 

Člane prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. 

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu na plača članarine v tekočem letu. 

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu 

z disciplinskim pravilnikom. 

 

Častne člane imenuje občni zbor. Častni člani, ki niso redni člani društva, nimajo pravice 

odločanja. 

 

 

5.a člen 

Član s posebnim statusom 

 

Član društva lahko pisno zaprosi za posebni status članstva v primeru, ko ta ne more več 

aktivno sodelovati v društvu zaradi bolezni, starosti ali drugega objektivnega razloga. Član s 

posebnim statusom ima enake pravice in dolžnosti, kot ostali člani. Članarine mu ni potrebno 

plačati. Posebni status članstva odobri upravni odbor društva. 

 

 

4. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV 

 
6. člen 

 

Pravice članov so: 

- da volijo in so izvoljeni v organe Društva vinogradnikov Suha krajina 
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- da sodelujejo v vseh oblikah delovanja društva 

- da dajejo pobude,  predloge in dobijo odgovore na vprašanja. 

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovimi finančno 

materialnim poslovanjem 

 

Dolžnosti članov so: 

- da vestno izvršuje sprejete naloge, 

- tisti, ki sprejemajo voljene funkcije, morajo le-te vestno opravljati, 

- da redno plačujejo članarino 

- da s svojim delom in obnašanjem doprinašajo k ugledu društva, 

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva. 

 

 

4a. člen 

 
 

 

 

 

Društvo lahko v okviru namena, ciljev in nalog opredeljenih s tem statutom, zaradi racionalnega in 

ekonomičnega upravljanja s svojim premoženjem, opravlja tudi pridobitno dejavnost, kot dopolnitev k 

osnovni dejavnosti pod pogoji iz zakona in sicer: 

  

• izvajanje seminarjev, predavanj, tečajev, strokovnih srečanj s področja vinogradništva in 

 vinarstva: N82.300 - organiziranje razstav, sejmov, srečanj in P85.590 -drugje nerazvrščeno 

izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

• prodaja vin na javnih prireditvah: I56.300 - strežba pijač 

• trženje javnih prireditev z oddajo oglasnega prostora in trženje oglasnega prostora v brošurah 

društva, na prireditvah, spletu in v publikacijah ZDVD: M73.120- posredovanje 

oglaševalskega prostora 

• dajanje mobilnega hramčka v najem: N77.390 - dajanje drugih strojev, naprav in 

opredmetenih sredstev v najem in zakup 

• trženje blagovnih znamk - Teden cvička, cvičkova princesa, kralj cvička in ambasador 

zweigelta ali cvička.: N77.400 - Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen 

avtorsko zaščitenih del 

• organizacija javnih prireditev: N82.300 - organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

• organizacija pohodov: R93.299 - druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. 

 

Pridobitna dejavnost ne sme predstavljati pretežne dejavnosti društva, presežek prihodkov nad 

odhodki pa društvo uporabi za uresničevanje osnovnih namenov, ciljev in nalog v skladu s tem 

statutom.  

Sponzorska sredstva se prednostno porabijo za kritje stroškov za katera so tudi bila pridobljena.   

 

 

 

5. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE 

 
7. člen 

 

Društvo vinogradnikov Suha krajina se lahko poveže po sklepu občnega zbora v Zvezo 

vinogradnikov Dolenjske, in se s sprejetjem sklepa občnega zbora o izključitvi lahko tudi 

izključi, če tako sprejme občni zbor. 
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6. ORGANI DRUŠTVA 
 

8. člen 

 

Organi Društva vinogradnikov Suha krajina so: 

- občni zbor, ki je najvišji organ društva 

- upravni odbor 

- nadzorni odbor 

- častno razsodišče 

- gospodar društva 

- viničar 

 

 

OBČNI ZBOR 

 

9. člen 

 

1. Najvišji organ Društva vinogradnikov Suha krajina je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi 

člani društva. 

2. Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat 

letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo 

nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 10 (deset) članov društva. Upravni odbor je 

dolžan sklicati izredni občni zbor v roku najmanj 30 dni od prejema zahteve za sklic. 

Če upravni odbor ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora 

predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi 

za katero je bil sklican. 

 

3. O sklicu občnega zbora in predloženem dnevnem redu morajo biti člani društva 

seznanjeni najmanj 10 (deset) dni pred sklicem. Občni zbor sprejme svoje sklepe z 

večino glasov navzočih članov. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, člani 

organov društva o tem ne morajo glasovati. 

 

4. Na občnem zboru glasujejo lahko le člani društva. Občni zbor je sklepčen, če je 

navzočih več kot polovico članov. 

¸  Če ob predvidenem času ni zadostnega števila navzočih članov, lahko občni zbor 

nadaljuje z delom, če je navzočih vas 1/3 članov oz. najmanj 10 članov. 

 

5. Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega 

predsedstva: predsednik delovnega predsedstva občnega zbora z zapisnikarjem in 

dvema overovateljema zapisnika. 

 

10. člen 

 

Občni zbor ima kot najvišji organ društva sledeče naloge: 

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

organe, 

- obravnava in sprejema program dela društva ter vključenih interesnih skupin, 

- razpravlja in sklepa in sprejema finančni načrt in zaključni račun, 
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- obravnava pritožbe na sklepe organov, 

- sprejema in dopolnjuje statut, 

- sklepa o dnevnem redu, 

- odloča o višini članarine, 

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 

- sklepa o prenehanju društva, 

- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva 

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva 

overovatelja. 

 

UPRAVNI ODBOR 

 

11. člen 

 

1. Upravni odbor je najvišje telo med letnimi občnimi zbori in izvršilni organ občnega 

zbora. 

2. Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva v njegovi odsotnosti pa 

tajnik društva 

3. Upravni odbor sestavljajo: predsednik društva, podpredsednik društva, tajnik in 

blagajnik ter trije izvoljenih člani, ki morajo predstavljati enakomerna zastopanost 

vinskih goric. 

4. Mandat upravnega odbora traja štiri leta. Upravni odbor se sestaja po potrebi. 

5. Upravni odbor je sklepčen, če je prisotna večina članov upravnega odbora. 

6. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 

 

12. člen 

 

 

Upravni odbor opravlja sledeče naloge: 

- Opravlja organizacijske, upravne in administrativne in strokovno tehnične zadeve 

- Odloča o ustanovitvi ali priključitvi posamezne interese kulture, športne in podobne 

skupine, 

- Sklicuje redne in izredne občne zbore, sestavi in predlaga dnevni red ter poroča o 

delovanju društva, 

- Pripravlja program dela, finančni načrt ter zaključni račun, 

- Organizira predavanja, tečaje, seminarje, kulturne prireditve, srečanja in tekmovanja 

NADZORNI ODBOR 

 

13. člen 

 

1. Nadzorni odbor Društva vinogradnikov Suha krajina je sestavljen iz predsednika NO 

in dveh členov. Izvoli ga občni zbor. Mandatna doba članov nadzornega odbora traja 4 

leta. 

2. Nadzorni odbor spremlja delovanja upravnega odbora in vrši stalni nadzor nad 

finančnim poslovanjem društva. 

Nadzorni odbor je odgovoren za delo občnemu zboru in mu mora o svojem delu 

pismeno poročati vsaj enkrat letno. 

3. Člani NO ne morajo biti hkrati člani UO, lahko pa se udeležujejo sej UO, vendar brez 

pravic odločanja. 
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4. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe 

sprejema z večino prisotnih. 

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE 

 

14. člen 

 

1. Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana. 

2. Naloga častnega razsodišča je, da ugotavlja in odloča o kršitvah in članov, kot so 

neizpolnjevanje določil statuta, sklepov organov društva in vsako dejanje, ki 

škoduje ugledu društva. 

O ugotovitvah izda razsodišče sklep. Za zgoraj opisane kršitve se izreče opomin. 

Če se kršitev ponovi, se izreče javni opomin, ob nadaljnjem kršenju pravil društva, 

pa se član izključi iz društva. 

3. Mandatna doba članov častnega razsodišča traja štiri leta. 

 

 

PREDSEDNIK 

 

15. člen 

 

Predsednik zastopa in predstavlja Društvo vinogradnikov Suha krajina ter vodi upravni 

odbor. 

V primeru zadržanosti ga po pooblastilo zastopa podpredsednik ali tajnik društva. 

Predsednik ima pravico intervencije v delo vseh statutarnih organov društva. 

Predsednika izvoli občni zbor. 

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom 

Republike Slovenije. 

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru. 

 

 

 

 

 

 

 

TAJNIK 

 

16. člen 

 

Tajnik je organizator in koordinator dela organov Društva vinogradnikov Suha krajina. 

Naloge tajnika so: 

- pomaga predsedniku pri njegovem delu in sodeluje pri pripravi sej organov, 

- skrbi za pripravo gradiv za obravnavanje v posameznih organih, 

- zagotavlja pretok informacij med društvi, 

- izvršuje finančni načrt v okviru odobrenih in pridobljenih fin. sredstev ter skrbi za 

namensko uporabo teh sredstev ter zakonitost finančnega poslovanja.  
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GOSPODAR 

 

16. 1 člen  

 

- Skrbi in upravlja z osnovnim sredstvi, inventarjem in drobnim inventarjem 

- Predlaga upravnemu odboru nabavo, vzdrževanje in odpis sredstev ter drobnega 

inventarja 

- Skrbi za prisotnost potrebnega inventarja oziroma stvari na prireditvah 

- Vodi evidenco osnovnega sredstva, inventarja in drobnega inventarja 

- Gospodar društva je odgovoren upravnemu odboru 

- Mandatna doba gospodarja traja štiri leta 

 

 

 

VINIČAR 
 

16.2 člen 

 

-  Izvoli ga občni zbor za mandat štirih let 

- Odgovoren je upravnemu odboru 
- Skrbi za zalogo in stanje vin v vinoteki 

- Za pomoč pri ugotavljanju kakovosti vin lahko zaprosi interne pokuševalce 

- Organizira pomoč pri točenju vin v vinoteki, ali mobilnem vinotoču 
- Upravnemu odboru poroča o zalogi vin dvakrat letno ali po potrebi 

- Daje priporočila UO o nabavi količin in sort za vinoteko in trženje 
- Obdeluje ali organizira obdelovanje morebitne promocijske trte 

 

 

7. MATERIALNO FINAČNO POSLOVANJE 
 

17. člen 

 

1. Dohodki društva so: 

- članarina , ki jo vplačajo vsi člani društva, 

- dotacije iz proračunskih sredstev občine 

- dotacije iz proračunskih sredstev Republike Slovenije 

- dohodki od prireditev po dogovoru, 

- darovi in drugi prostovoljni prispevki 

- prispevki stanovskih in političnih in drugih organizacij. 

2. 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. 

3. 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 finančnem 

materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje 

podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z 

računovodskimi standardi za društva. 

4. Društvo ima svoj žiro račun pri Dolenjski banki enota Žužemberk. 
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5. Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik. 

6. Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s sporazumom in letnimi finančnimi 

plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto sprejmejo 

zaključni račun. 

7. KONČNE DOLOČBE 

 
18. člen 

 

Ta statut sprejme občni zbor in začne veljati takoj 

 

 

JAVNOST DELA 

 

 19. člen 

 

Delo društva je javno. Društvo obvešča javnost o svojem delu preko sredstev javnega 

obveščanja ter s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva. 

Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik društva. 

 

 

PRENEHANJE DELOVANJE DRUŠTVA 

 

21. člen 

 

Društvo preneha z delovanjem: 

1. po sklepu občnega zbora z 2/3 večino navzočih, 

2. po samem zakonu. 

V primeru prenehanje delovanja, pripadajo materialna in finančna sredstva društva 

zakonitemu nasledniku določenemu na zadnjem občnem zboru. 

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 

V primeru prenehanja društva po zakonu pripadajo materialna in finančna sredstva društva 

sorodnemu društvu, ki bo ali pa je že ustanovljeno na istem območju. 

 

 

 

Izdaja 1 – incijalna izdaja 

Izdaja 2 – veza na zapisnik 1. redne seje novo izvoljenega upravnega odbora z dne 

29.03.07 točka ad.2 

Izdaja 3 – dodan člen 5.a vezan na sklep občnega zbora društva dne, 12.2.2010 

Izdaja 4 – člen 8, dodan viničar in dodana člen 16.2 (11.02.2011) 

Izdaja 5 – dodana 5,6 in 7 alineja 4.člena in dodan člen 4.a (7.2.2019) 

 

 

 

Žužemberk, 11.02.2011 

 

 

     Tajnik:  Peter Kotar     Predsednik: Anton Koncilja 

 

 


