
 Na podlagi prvega odstavka 7. člena in 9. člena Zakona o društvih - ZDru (Ur.list RS št. 
61/2006,91/2008), je skupščina Zveze društev gojiteljev ptic Slovenije na svoji seji dne 29.05.2010 
sprejela: 
 
 
 
 
 
         

 
                                                  

 
1. člen 

 
Zveza društev gojiteljev ptic  Slovenije ( v nadaljnjem besedilu Zveza ) je neprofitna in športna 
organizacija v katero se vključujejo društva gojiteljev ptic, registrirana na področju Republike Slovenije 
pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. 
V Zvezo se lahko vključujejo tudi druge organizacije in društva, katerih dejavnost in aktivnost je varstvo 
in  vzgoja ptic. 
Pravice in dolţnosti organizacij in društev iz 2. odstavka tega člena se določijo s posebno pogodbo 
 
 

2. člen 
 
Naziv Zveze je: 
Zveza društev gojiteljev ptic Slovenije  
Kratek naziv:  ( ZGP Slovenije). 
Zveza deluje na področju Republike Slovenije. 
 
 

3. člen 
 
Zveza je samostojna organizacija, zasnovana na principih enakopravnosti, solidarnosti, humanosti, 
športnega prijateljstva in sodelovanja njenih članic. 
 
 

4. člen 
 
Zveza je pravna oseba zasebnega prava. Predstavlja, zastopa jo predsednik Zveze 
 
                      

5. člen 
 
Sedeţ Zveze je na naslovu predsednika Zveze. Ţig Zveze je okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini 
ţiga je vtisnjena ptica - Sinica, okoli pa je napis: Zveza gojiteljev ptic Slovenije. Zaščitni znak Zveze je 
stilizirana gnezdilnica zelene barve. 
 

 
6. člen 

 
Zveza deluje v skladu s pravili in ostalimi akti, ki bodo sprejeti na podlagi teh pravil. 

P R A V I L A 
 

ZVEZE DRUŠTEV GOJITELJEV PTIC  SLOVENIJE 
 



Delo zveze je javno. Skupščina Zveze javno rešuje in sklepa ter sprejema odloke in sklepe v okviru 
svojih pristojnosti. 
 
 

7. člen 
 
Članstvo v Zvezi se pridobi na podlagi zakona in pogojev, ki so opredeljeni  v teh pravilih  in drugih 
predpisih Zveze. 
Članstvo preneha na podlagi zakona in pogojev, ki so opredeljeni v teh pravilih.  
 
 

8. člen 
 
Društva sprejemajo svoja pravila in ostale splošne akte v skladu s pravili Zveze in ostalimi splošnimi 
akti Zveze. 
 
 

9. člen 
 
Člani Zveze so prostovoljno zdruţena društva za varstvo in vzgojo ptic s področja Republike Slovenije, 
kakor tudi organizacije in društva , ki se ukvarjajo z dejavnostjo vzgoje ptic. Hkrati so člani Zveze vsi 
posamezniki, ki preko društva plačujejo članarino Zvezi. 
Zveza vzdrţuje stike z društvi po delegacijah in neposredno preko organa društva. 
Člani Zveze so tudi častni član ali častni predsednik. 
 
 

10. člen 
 
Društva plačujejo Zvezi letno članarino. Višino članarine in rok vplačila določi skupščina Zveze kot del 
svojega dohodka. 
Gojitelji pa plačujejo članarino preko društev , ki se prav tako določa na skupščini Zveze. 
Častni član sli častni predsednik je imenovan s strani skupščine Zveze in je prost članarine, nima pa 
tudi glasovalnih pravic.  
 
 

11. člen 
 
Zveza se lahko včlani v domače in mednarodne strokovne in nevladne organizacije 
 
 
II. NALOGE ZVEZE: 
 
 

12. člen 
 
Naloge Zveze so predvsem: 
 
-  da si prizadeva za kvalitetno in strokovno vzgojo ptic članov Zveze, na  temelju   
   najnovejših strokovnih odkritij iz ornitologije pri  ustvarjanju novih vrst, barv in drugega 
- da preko društev kot tudi preko njihovih članov neposredno  razvija in organizacijsko   
  krepi zaščito, varstvo in vzgojo ptic 



- da daje iniciativo in nudi pomoč za ustanavljanje novih društev  za varstvo in vzgojo  
  ptic na področju R Slovenije, kjerkoli so  za to dani ustrezni pogoji 
- skrbi za napredek in razvoj strokovne in raziskovalne dejavnosti  s področja  
  ornitologije, vzreje, prehrane, preventive in zaščite  ptic vseh vrst 
- sporazumno z društvi določa koledar razstav in tekmovanj ter pomaga in nudi  
  društvom strokovno, organizacijsko in administrativno  pomoč 
- organizira razstave in tekmovanja v okviru R Slovenije 
- organizira udeleţbo in ogled na mednarodnih razstavah in  tekmovanjih 
- sodeluje pri populariziranju zaščite, varstva in vzgoje ptic   
- organizira in skrbi za dvig strokovnih kadrov s pomočjo seminarjev,  predavanj, ipd. 
- razvija ustrezno etiko, tovarištvo in disciplino med društvi in  njihovimi člani v skladu z  
  etičnim kodeksom 
- zdruţuje in usklajuje delo društev ter skrbi za primerno sodobno  vzgojo, prehrano in   
  zdravje ptic 
- predstavlja in zastopa društva za varstvo in vzgojo ptic po  vprašanjih skupnih  
 interesov pri sorodnih republiških organizacijah  in mednarodnih organizacijah 
- po moţnosti in potrebi izdaja strokovne publikacije 
- predlaga nadrejenim organom sprejetje zakonskih in drugih  predpisov, ki se nanašajo  
 na zaščito, varstvo in vzgojo ptic 
- izvaja tudi druge naloge, ki so vsebovane v Zakonih, pravilih,  kot tudi predpise, ki se   nanašajo na 
zaščito, varstvo in vzgojo  ptic.  
 
Sprejeti dokumenti in sklepi so obvezni za vse člane Zveze. 
Društva so dolţna izvajati sklepe Zveze društev, dolţna so skrbno ter v predpisanem oziroma 
dogovorjenem roku izpolnjevati obveznosti ki izhajajo iz pravil in ostalih aktov. 
 
 
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRUŠTEV VČLANJENIH  V ZVEZO DRUŠTEV: 
       
                        

13. člen 
 
Organizacije in društva ( člen 1, odstavek 2 teh pravil ) pridobe pravico članstva na podlagi sklepa o 
sprejemu v  članstvo Zveze, ki ga sprejme skupščina po predhodni obravnavi na predsedstvu. 
 
 

14. člen 
 
Pravice članic so naslednje: 
 
- da povsem samostojno odločajo v zvezi s članstvom v Zvezi društev 
- da preko svojih delegatov sodelujejo pri delu Skupščine in  drugih organih Zveze 
- da podajo pobude, vloge in pritoţbe v obravnavanje Zvezi 
- da imajo pod določenimi pogoji, ki se opredelijo s pravilnikom, pravico uporabe premoţenja ( inventar, 
rekviziti in drugo ) Zveze, kadar prirejajo razstave  in izvajajo druge aktivnosti. 
 
 
 

15. člen 
               
Dolţnosti članic so naslednje: 



 
- da izvajajo odredbe teh pravil in ostalih aktov Zveze 
- da redno poravnavajo finančne obveznosti Zvezi 
- dolţni so posvetiti posebno pozornost sprejemanju mladih v članstvo z namenom, da med njimi 
razvijajo ljubezen do zaščite  varstva in vzgoje ptic 
- da se vključujejo in organizirajo akcije skupnega pomena za  zaščito človekovega okolja na področju 
kjer delujejo kot tudi  na širšem področju R Slovenije 
- da ščitijo interese in cilje Zveze 
 
 

16. člen 
 
Prekinitev članstva nastopi: 
- z izstopom društva iz Zveze, 
- z izključitvijo društva iz Zveze, 
- po določilih zakona. 
 
V primeru izstopa društva iz Zveze je potrebno, da o tem razpravlja najvišji organ društva o čemer 
sprejme ustrezen sklep ter o tem pisno obvesti Zvezo. V takem primeru je društvo dolţno, da izpolni 
vse materialne in finančne obveznosti do Zveze. 
Društvo je lahko izključeno iz Zveze tudi v primeru,če se dokaţe da dve leti zaporedoma ni izpolnilo 
svojih obveznosti do Zveze ali pa, če ne upošteva odredb pravil Zveze in ostalih aktov. V primeru da je 
društvo izključeno je dolţno poravnati vse materialne in finančne obveznosti do Zveze za tekoče leto, 
če je sklep o izključitvi sprejet. Iz Zveze je lahko izključen tudi posameznik, član društva, ki mimo 
vednosti društva krši določila teh pravil. Sklep o izključitvi društva ali posameznika iz Zveze sprejme 
Skupščina na podlagi predloga Predsedstva Zveze. 
Po določilih zakona preneha članstvo v Zvezi takrat, kadar društvo član Zveze ne izpolnjuje več z 
zakonom potrebnih kriterijev. 
 
 

17. člen 

 
Zveza imenuje tudi svoje častne člane in sicer : 
 

a.) Častni član Zveze 

b.) Častni predsednik Zveze  
 
Pogoji, ki so potrebni za imenovanje se opredelijo z pravilnikom o priznanjih v Zvezi. O imenovanju 
odloča skupščina na predlog predsedstva Zveze. 

 

 
IV. ORGANI ZVEZE 
 
 

18. člen 
 
Organi Zveze so: 
- skupščina 
- predsedstvo 
- konferenca 
- nadzorni odbor 



- zbor sodnikov 
- disciplinska komisija 
 
 
1. SKUPŠČINA: 
 

19 .člen 
 
Skupščina je najvišji organ Zveze, ki ga sestavljajo delegati članov Zveze. En delegat zastopa enega 
člana Zveze. 
 
 

20. člen 
 
Redna seja Skupščine se izvede enkrat letno. 
Izredna seja skupščine se izvede po potrebi in jo določi predsedstvo na podlagi zahteve najmanj 
tretjine članic Zveze oziroma na zahtevo nadzornega odbora. 
 
 

21. člen 
 
Skupščina oziroma njena seja je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica delegacij - članic 
Zveze z pooblastilom – Če tega ni se počaka 30 minut in lahko skupščina polnopravno odloča s 
prisotnostjo najmanj ene tretjine delegacij. 
Skupščina  sprejema na seji sklepe po sprejetem dogovoru in v soglasju s stališči delegacij ter z večino 
glasov navzočih delegacij na Skupščini.                        
 
 

22. člen 
 
Skupščina kot najvišji organ Zveze: 
 
- sprejema pravila Zveze, njene spremembe in dopolnitve 
- sprejema poslovnik o delu Skupščine 
- obravnava splošna vprašanja v okviru dejavnosti Zveze in utrjuje status  
- sprejema splošne in druge akte zaradi izvajanja svojih nalog 
- verificira mandat delegatov 
- voli in razrešuje člane predsedstva, predsednika Zveze, nadzorni  odbor in člane disciplinske komisije 
- določi višino članarine za društva in, rok ter način zbiranja 
- določa članarino za gojitelja,  
- obravnava in sprejema sklepe na podlagi podanih poročil  posameznih nosilcev funkcij in komisij 
Zveze 
- odloča o ustanavljanju delovnih skupin 
- sprejema finančni načrt prihodkov in izdatkov ter sprejema  zaključni račun Zveze 
- imenuje častne člane Zveze 
- odloča o priznanjih posameznim zasluţnim društvom ter gojiteljem za doseţene uspehe pri delu na 
področju  zaščite, varstva in vzgoje ptic 
- odloča o izključitvah društev ali gojiteljev 
- odloča o sprejemu v članstvo Zveze 
- odloča o odločitvi – glej 11. člen 
 



 
23. člen 

 
Sejo skupščine skliče predsednik Zveze in sicer: 
- na zahtevo članov predsedstva 
- na zahtevo ene tretjine članic Zveze 
- na zahtevo nadzornega odbora 
 
Če predsednik ne skliče sejo Skupščine v roku 20 dni po podani zahtevi ima pravico sklicati Skupščino 
tisti, ki je sklic predlagal oziroma organ, ki je postavil zahtevo za sklic.  
 
 
2. PREDSEDSTVO: 
 
 

24. člen 
 
V predsedstvo 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. Predsedstvo šteje 7 članov in 
se izvoli na redni letni Skupščini Zveze. 
 
 

25. člen 
 
Mandatna doba članov predsedstva traja 4 leti. Po izteku štiriletnega mandata in pozitivne ocene 
opravljenega dela imajo le ti moţnost večkratnega ponavljanja mandata. 
 
 

26. člen 
 
Funkcija člana predsedstva lahko preneha tudi pred iztekom mandatne dobe in sicer: 
 
- v primeru izstopa iz društva, včlanjenega v Zvezo 
-v primeru, da skupščina Zveze ugotovi njegovo odgovornost za  ne izvrševanje nalog, ki izhajajo  iz 
njegove funkcije 
- v primeru, da društvo, ki mu je dalo mandat le tega odpokliče 
 
V primeru prenehanja opravljanja funkcije člana predsedstva, ga nadomesti naslednji kandidat z liste z 
največ glasovi. Skupščina pa na prvi seji sprejme ugotovitveni sklep.   
 
 

27. člen 
 
Predsedstvo na predlog predsednika izvoli iz svojih članov namestnika predsednika, sekretarja,  
blagajnika, gospodarja in člana z tekočimi zadevami. Predsednika volijo delegati neposredno na 
skupščini. Predsedstvo lahko imenuje tudi strokovne sodelavce. 
 
 

28. člen 
 
Predsedstvo se sestaja na seji po potrebi vendar najmanj dvakrat letno. 



Sejo predsedstva skliče in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti ali zadrţanosti pa njegov 
namestnik. 
Predsedstvo odloča na svojih sejah v primeru, če je na seji navzočih več kot polovica članov 
predsedstva. Sklepi so sprejeti, če je zanj glasovala večina navzočih članov predsedstva. 
 
 

29. člen 
 
Predsedstvo izvaja predvsem naslednje zadeve oziroma naloge: 
- skrbi za izvajanje določil Pravil Zveze ter drugih splošnih aktov 
- izvaja sklepe skupščine ter njenih organov 
- odloča o vaţnejših vprašanjih, ki so načelnega značaja za delo  Zveze 
- upravlja s sredstvi Zveze ( med dvema sejama ) skupščine v  okviru rednega poslovanja 
- obravnava prispele vloge za članstvo v Zvezi in pripravi ustrezen predlog za sprejem na skupščini 
- imenuje stalne in občasne komisije zaradi doslednejšega  izpolnjevanja nalog Zveze 
- sklicuje seje skupščine in daje poročila o svojem delu- pripravlja gradiva za sejo skupščine 
- organizira regionalna in republiška posvetovanja 
- pripravlja predloge za načrt in program dela Zveze ter poskrbi  za javno razpravo tega gradiva v 
društvih, ki mora biti izvedeno  in končano najmanj 30 dni pred skupščino 
- določa koledar razstav, tekmovanj in drugih prireditev v okviru  R Slovenije 
- pripravlja predloge poslovnika za delo skupščine, predsedstva ter  komisij, ki delujejo v okviru Zveze 
- pripravlja predlog pravilnika o delovanju Zveze 
- daje smernice in navodila za izvajanje načrtov in programov,  sprejetih na sejah skupščine 
- opravlja tudi druge naloge, ki mu jih naloţi skupščina 
 
                          

30. člen 
 
Predsedstvo lahko za svoje nemoteno in strokovno delo imenuje stalne in občasne komisije. Komisije, 
ki jih imenuje predsedstvo odgovarjajo za svoje delo predsedstvu. 
Funkcija člana predsedstva ter članov komisij je volunterska. Predsedstvo pa lahko v posebnih 
primerih, ko gre za izvedbo posameznih nalog odobri plačilo stroškov. 
 
a. Predsednik in namestnik predsednika: 
 
 

31. člen 
 
Predsednik predsedstva opravlja istočasno tudi funkcijo predsednika Zveze. Ta tudi zastopa in 
predstavlja Zvezo. 
V primeru odsotnosti ali nujne zadrţanosti predsednika ga z vsemi pooblastili, pravicami in dolţnostmi 
nadomešča njegov namestnik. 
 
b. Sekretar: 
 
 
 
 

32. člen 
 



Sekretar predsedstva je istočasno tudi sekretar Zveze. Vodi vso administracijo in pomaga predsedniku 
v pripravah na sklic skupščine, predsedstva in drugih organov Zveze. 
Sekretar je dolţan organizirati in opravljati tudi vse posle administrativno - tehničnega značaja. 
 
c. Blagajnik: 
 
 

33. člen 
 
Blagajnik sodeluje pri pripravi finančnega plana Zveze in pripravi finančnega poročila. Vodi posle 
materialno-finančnega značaja Zveze. 
Za svoje delo je neposredno odgovoren predsedstvu in skupščini Zveze. 
 
 
3. KONFERENCA 
 
 

34. člen 
 
Konferenca Zveze je posvetovalni organ, ki ga sestavljajo predsedniki društev članov Zveze. 
Konferenco skliče in vodi predsednik Zveze, ko smatra, da je potrebno pred izvedbo posameznih akcij 
uskladiti stališča. 
 
 

35. člen 
 
Konferenca izvaja naslednje naloge: 
- sluţi kot posvetovalni organ pred sprejemanjem odločitev o  načinu izvedbe posameznih akcij 
- daje pobude in predloge za uspešno delo predsedstva in Zveze 
- daje pobude za izredni sklic skupščine 
 
 
4. NADZORNI ODBOR: 
 
 

36. člen 
 
Nadzorni odbor izvaja naslednje naloge s področja nadzora in kontrole: 
- nadzira izvedbo določil pravil in drugih aktov Zveze 
- nadzira izvedbo sklepov organov Zveze 
- nadzira gospodarno ravnanje s sredstvi Zveze 
- vodi skrb in nadzira javnost dela Zveze 
 
 

37. člen 
 
Nadzorni odbor sestavljajo 3 voljeni člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika. 
Nadzorni odbor se sestaja po potrebi vendar najmanj enkrat letno. Dolţan je vsako leto pred redno sejo 
skupščine izvesti pregled nad materialnim in finančnim stanjem ter poslovanjem Zveze ter  podati 
poročilo na seji skupščine. 



Nadzorni odbor ima pravico in dolţnost, da pri morebitnem odkritju negativnih pojavov zavzame svoje 
stališče ter o tem seznani organe Zveze. 
 
Predsednik nadzornega odbora mora biti seznanjen o sklicu seje ter predvidenem dnevnem redu seje 
predsedstva. Predsednik na seji predsedstva nima pravice glasovanja.  
 
 
 

38. člen 
 
Mandatna doba člana nadzornega odbora je 4. leti. 
 
 
5. ZBOR SODNIKOV: 
 
 

39. člen 
 
Zveza lahko z namenom ocenjevanja tekmovalnih ptic, strokovnega usposabljanja in dajanja strokovne 
in organizacijske pomoči društvom ter njihovim članom in z namenom izvajanja nalog s področja vzgoje 
ptic ustanovi Zbor sodnikov za ocenjevanje ptic ( v nadaljevanju: Zbor sodnikov ). 
 
 

40. člen 
 
Zbor sodnikov za ocenjevanje tekmovalnih ptic je strokovni organ Zveze in mu gredo vse pristojnosti v 
okviru svojega delokroga. Zbor sodnikov deluje na podlagi lastnih pravil, ki jih predhodno uskladi s  
pravili Zveze in jih na predlog predsedstva sprejme Skupščina. Predsednik Zbora sodnikov je 
seznanjen z dnevnim redom sej predsedstva Zveze, ko gre za vsebino iz delokroga Zbora sodnikov in 
je dolţan na sejah sodelovati. Nima pa pravice glasovanja na sejah predsedstva. 
Za izvajanje svojih nalog je odgovoren Skupščini. 
 
 
6. DISCIPLINSKA KOMISIJA: 
 
 

41. člen 
 
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih voli Skupščina. Ta deluje po aktu, ki ga sprejme 
predsedstvo in etičnem kodeksu. 
Člani Disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika.  
Mandatna doba članov Disciplinske komisije je 4. leti. 
 
 
 
 
V. INFORMIRANJE 
 
 

42. člen 
 



V smislu informiranja društev in njihovih članov, lahko Zveza izdaja tudi publikacije. 
Naloga vseh organov v Zvezi je med drugim tudi ta, da aktivno sodelujejo z uredništvi časopisov, ki 
objavljajo članke s področja varstva in vzgoje ptic. 
Organi Zveze so dolţni s pomočjo sredstev javnega informiranja seznanjati javnost o svojih aktivnostih, 
ki se nanašajo na problematiko zaščite in varstva ptic.      
 
 
VI. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE 
 
  

43. člen 
 
Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi od prihodkov, ki jih ustvarja in sicer: 
 - od članarine in pomoči društev 
 - od sponzorjev 
 - od drugih prihodkov 
 
 

44. člen 
 
Društva in gojitelji so dolţni plačati članarino v višini in roku, ki ga določi skupščina. 
 
     

45. člen 
 
Finančna sredstva Zveze se razporedijo z letnim finančnim načrtom za financiranje aktivnosti. Sredstva 
je moţno koristiti le na podlagi finančnega načrta in na podlagi programa, ki ga sprejme skupščina na 
svoji letni seji. Finančno poslovanje Zveze se vodi v skladu z obstoječo zakonodajo na tem področju. 
Nalog za realizacijo finančnega načrta izda predsednik Zveze in je tudi neposredno odgovoren za 
pravilno izvajanje načrta. Predlog finančnega načrta pripravi na podlagi programa dela predsednik 
Zveze in član predsedstva zadolţen za finance. 
 
 
VII. PRENEHANJE ZVEZE 
 
 

46. člen 
 
Zveza preneha: 

- s sklepom Skupščine z 2/3 večino glasov prisotnih delegatov; 
- ko je članov Zveze manj kot 2, 
- po samem zakonu 

 
 

47. člen 
 
Če preneha Zveza iz razlogov, navedenih v prvi alineji 46 člena, preide njeno premoţenje pravni osebi, 
registrirani po zakonu o društvih, ki je določena s sklepom o prenehanju, 
Če preneha Zveza iz razlogov, navedenih v drugi alineji 46 člena preide premoţenje Zveze članu, ki 
ostane. 



Če preneha Zveza iz razlogov, navedenih v tretji alineji 46 člena, se premoţenje razdeli članom po 
deleţih, ki se izračunajo na podlagi vplačanih članarin v zadnjih petih letih. 
 
 
 
VII. PRAVILA IN SPLOŠNI AKTI 
 
 

48. člen 
 
Pravila so najvišji akt Zveze ter morajo biti z njimi usklajeni vsi ostali splošni akti. 
Predlog pravil je zaradi javne razprave obvezno dostaviti vsem društvom. Javna razprava mora biti v 
društvih končana v 30 dneh. 
Na podlagi predloţenih pripomb ter dopolnitev v javnih razpravi potrdi predlog pravil predsedstvo, ki ga 
dostavi vsem delegatom skupščine najkasneje v 15 dneh pred dnevom, ki je določen za sejo 
skupščine. Predloge za spremembo oziroma za dopolnitev pravil lahko poda vsako društvo.  
Postopek za spremembo oziroma dopolnitev je enak kot za njegov sprejem. 
 
 
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE     
 
 

49. 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 Zveze. 
 
 

50. člen 
 
Pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme skupščina. S sprejemom teh pravil prenehajo veljati vsi 
dosedanji akti Zveze. 
 
 
 
 V Zagorju dne 29.05.2010                                                             Predsednik Zveze: 
 
                                                                                                         Istok CILENŠEK 

                                                     


