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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 60/95 in 89/99), je ustanovni občni 
zbor na seji dne 10.09.2001 sprejel pravila, občni zbor dne 10.02.2005 spremembo sedeža; in 
na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 64/11 – UPB) na seji dne 04.02.2017 
dopolnitve organov društva in 01.02.2018 sprememba zakonitega zastopnika, sedeža in 15. 
člena pravil, tako da se čistopis pravil glasi: 
 

P R A V I L A 
 
DRUŠTVA ZA BIOLOŠKO - DINAMIČNO GOSPODARJENJE »AJDA« KOROŠKA 
 
I. SPLOŠNA DOLOČILA 
 

1. Člen 
Ime društva je: Društvo za biološko - dinamično gospodarjenje »AJDA« KOROŠKA. 
Skrajšano ime društva je: Društvo AJDA KOROŠKA.  
Društvo AJDA KOROŠKA je združenje občanov, ki želijo prakticirati, širiti in podpirati biološko-
dinamični način gospodarjenja kot izhaja iz antropozofije. 
 

2. Člen 
Sedež društva je: Mariborska 4, pošta 2360 Radlje ob Dravi. 
 

3. Člen 
Društvo deluje na območju občin Koroške: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne, Dravograd, Slovenj 
Gradec, Mislinja, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. 
 

4. Člen 
Društvo ima svoj pečat. 
Pečat društva je pokončna elipsa v izmeri 3,3 cm višine in 2 cm širine. Na spodnjem robu elipse 
je napis DRUŠTVO ZA BIOLOŠKO - DINAMIČNO GOSPODARJENJE, pod tem pa »AJDA« 
KOROŠKA. V sredini elipse je simbolično narisan globus z živalskim in rastlinskim svetom. 
 

5. Člen 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo predstavlja in zastopa predsednik izvršnega 
odbora, ki je obenem predsednik društva, v njegovi odsotnosti podpredsednik, v primeru 
odsotnosti obeh pa tajnik društva, vendar samo v okviru vsakokratnih pooblastil. 
 

6. Člen 
Društvo se lahko včlani v sorodno domačo,  tujo ali mednarodno organizacijo ali zvezo s 
podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s temi pravili, pod pogojem, da dejavnost te domače, tuje 
ali mednarodne organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije. 
 

7. Člen 
Delovanje društva temelji na načelih demokratičnosti in javnosti. 
 
II. NALOGE IN CILJI DRUŠTVA 
 

8. Člen 
Naloge in cilji društva so: 
- populariziranje biološko-dinamičnega kmetovanja in vrtnarjenja, sadjarstva, živinoreje, 

čebelarstva ter drugega dela z naravo kot so se razvili iz antropozofije; 
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- spodbujanje in podpiranje aktivnosti, katerih namen je uporaba teh dognanj v vsakdanjem 
življenju in delu z naravo, posebej tistih v zvezi z izdelovanjem biološko dinamičnih 
pripravkov; 

- medsebojna pomoč članov društva pri biološko-dinamičnem gospodarjenju. 
 

9. Člen 
Zastavljene cilje in naloge uresničuje društvo: 
- z organiziranjem predavanj, tečajev in seminarjev za člane društva, razstav iz področja 

delovanja društva, ogledov podobnih prireditev, izleti, obiskovanje oziroma omogočanje 
obiskovanja takih prireditev članom; 

- z ustanavljanjem sekcij, organiziranih po interesnem ali teritorialnem principu članov društva, 
pogovorno imenovane »delovne skupnosti«, ipd.; 
(Sekcije niso pravne osebe, morajo delati v skladu s statutom društva in za svoje delo 
odgovarjajo izvršnemu odboru.); 

- v skladu z veljavnimi predpisi s podpiranjem biološko-dinamičnih kmetij, vrtnarij, drevesnic, 
zadrug, delovnih skupnosti, zveze društev za b-d gospodarjenje in drugih zvez, združenj ter 
podjetij, z namenom širjenja in praktične uporabe dognanj biološko-dinamičnega 
gospodarjenja v praksi, torej proizvodnje, pa tudi trženja in pridobivanje blagovne znamke 
DEMETER; 

- skrbi za promocijo tistih članov društva, ki so biološko dinamično metodo s posebnim 
uspehom uvedli v prakso; 

- s sklepanjem pogodb o najemu in nakupu strojev, stavb, poljedelskih in drugih površin, 
potrebnih za opravljanje dejavnosti društva; 

vse našteto v skladu z veljavnimi predpisi. 
 

10. Člen 
Društvo se ne ukvarja s politično in versko dejavnostjo. Dejavnost društva ni usmerjena na 
pridobitne cilje. Svetovalna, moralna in materialna podpora in pomoč društva svojim članom in 
obratom se daje samo za uresničevanje in nadaljnji razvoj biološko - dinamičnega 
gospodarjenja. 
 

11. Člen 
Delo društva je javno. Člani društva, drugi občani in novinarji lahko prisostvujejo delu vseh 
organov društva. Društvo obvešča javnost o svojem delovanju preko svojih občasnih biltenov ali 
preko drugih sredstev javnega obveščanja. Vsi zainteresirani imajo pravico vpogleda v zapisnike 
sej organov. Za zagotavljanje javnosti dela in organov društva odgovarja predsednik. 
III. MATERIALNA SREDSTVA 
 

12. Člen 
Dohodki društva: 
- članarina; 
- dotacije; 
- prostovoljni prispevki fizičnih in pravnih oseb; 
- dohodki iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic; 
- dohodki od izdajateljske in drugih dejavnosti društva; 
- drugi dohodki. 
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki društvo uporablja le za izvajanje svoje dejavnosti. 
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična. 
 

13. Člen 
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva. 
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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 v skladu z računovodskimi standardi za društva. 
Društvo ima pri banki svoj žiro račun. 
 
IV. ČLANSTVO 
 

14. Člen 
Član društva je lahko vsaka polnoletna oseba, ki želi spoznati in se zavzema za biološko-
dinamični način gospodarjenja ter želi prispevati k izvajanju nalog in ciljev društva, ne glede na 
narodnost, izobrazbo, veroizpoved in politično opredelitev. 
Članstvo v društvu prične s plačilom članarine, potem ko je društvo prošnji za sprejem v članstvo 
ugodilo. 
Član društva lahko postane tudi državljan druge države, če izjavi, da se strinja s pravili društva in 
do bo deloval skladno z načeli in nameni društva. 
Članstvo v društvo je prostovoljno. 
 

15. Člen 
Članstvo preneha z izstopom iz društva, smrtjo, izključitvijo in v primeru, da član ne plača 
članarino za preteklo leto. Član izstopi iz društva s pisno izjavo. Izključitev se lahko izreče v 
primeru, če član ravna v nasprotju s pravili društva. O izključitvi odloča disciplinska komisija. 
Izključeni član se lahko pritoži na občni zbor društva, ki dokončno odloča. 
 

16. Člen 
Pravice članov društva so: 
- da volijo in so voljeni v organe društva; 
- da sodelujejo pri delu organov društva, dajejo predloge ter sugestije organom društva k delu 

in izpolnjevanju nalog; 
- da sodelujejo pri dejavnostih društva in se udeležujejo vseh javnih prireditev društva; 
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim 

poslovanjem. 
 

17. Člen 
Dolžnosti članov društva so: 
- da spoštujejo ta pravila ter odločitve in sklepe organov društva; 
- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa 

društva; 
- da redno plačujejo članarino; 
- da prispevajo za uresničitev ciljev društva en dan prostovoljnega dela na leto. 
 

18. Člen 
Fizične osebe se lahko za obdobje enega leta pridružijo društvu kot prijatelji društva. Prijatelji 
društva  niso člani, temveč le simpatizanti društva. Želja za sprejem v krog prijateljev društva 
mora biti vložena pisno. 
Prijatelji društva imajo naslednje pravice in dolžnosti: 
- pravico do udeležbe na prireditvah društva; 
- pravico do biološko - dinamičnih pripravkov; 
- obvezo do nadomestila nastalih stroškov za obveščanje. 
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V. ORGANI DRUŠTVA 
 

19. Člen 
Organi društva so občni zbor, izvršni, nadzorni odbor in disciplinska komisija. Izvršni odbor, 
nadzorni odbor in disciplinska komisija so za svoje delo odgovorni občnemu zboru društva. 
 

20. Člen 
Občni zbor je najvišji organ društva in enkrat letno voli druge svoje organe ali podaljša mandat 
prejšnjim. Sestavljajo ga vsi člani društva. 
 

21. Člen 
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. 
Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na 
zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor sklepa 
samo o stvari, za katero je sklican. 
Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je 
prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor predlagatelj. 
Sklic občnega zbora mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za 
katerega je sklican. 
 

22. Člen 
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z 
delovanjem društva. 
 

23. Člen 
Občni zbor: 
- sprejema statut društva in njegove spremembe ter druge akte; 
- sklepa o poročilih izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije ter o njihovi 

razrešitvi; 
- voli in razrešuje člane izvršnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije, predsednika 

izvršnega odbora ter predsednika nadzornega odbora in disciplinske komisije; 
- sklepa o prenehanju društva in o njegovem premoženju,  
- odloča o pritožbi zoper sklepe organov društva; 
- sprejema letni program dela in daje smernice za delo društva; 
- sprejema finančni načrt in zaključni račun in določa poslovno politiko društva; 
- odloča o vključevanju društva v druge sorodne organizacije; 
- lahko ob vsakem času odstavi kateregakoli funkcionarja društva ali prekine katerokoli 

pogodbo, ki jo je sklenil izvršni odbor za izvajanje honorarnih del iz 33. člena; 
- odloča o drugih zadevah v skladu s pravili in drugimi nameni društva; 
- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva. 
 

24. Člen 
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča več kot polovica članov društva. 
Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni 
zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot 10 članov. Sklepi so sprejeti z večino glasov 
prisotnih članov društva. 
Glasovanje je praviloma tajno. 
 

25. Člen 
Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega 
predsedstva. O delu seje se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik delovnega predsedstva, 
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zapisnikar in dva overitelja. Sklepčnost ugotavlja po potrebi verifikacijska komisija, po potrebi pa 
se izvolita še kandidacijska in volilna komisija. 
 

26. Člen 
Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in 
administrativna dela med dvema občnima zboroma. Predsednika in člane izvršnega odbora 
izvoli občni zbor za vsako mandatno dobo, ki traja štiri leta. Izvršni odbor izvoli podpredsednika-
e, imenuje tajnika in blagajnika. Za svoje delo je izvršni odbor odgovoren občnemu zboru. 
Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik. 
 

27. Člen 
Pristojnosti izvršnega odbora so: 
- sklicuje občni zbor društva; 
- izvršuje sklepe občnega zbora; 
- predlaga letni načrt dela društva, organizira izvajanje načrta in pripravlja poročila o delu 

društva; 
- pripravlja predloge aktov društva; 
- razpravlja in sklepa o zadevah, za katere je zadolžen s planom in finančnim načrtom 

društva; 
- opravlja druge naloge, ki izhajajo iz Pravil društva (zlasti iz 9. in 13. člena) ali iz sklepov 

občnega zbora društva. 
 

28. Člen 
Izvršni odbor dela na sejah. Na sejah se piše zapisnik, ki ga morata podpisati predsednik 
izvršnega odbora in zapisnikar. 
Sklepi izvršnega odbora so veljavni, če za sklep glasuje več kot polovica vseh članov. 
 

29. Člen 
Tajnik je lahko, ni pa nujno član izvršnega odbora. 
Naloge tajnika društva so: 
- skrbi za opravljanje administrativnih nalog za potrebe društva; 
- piše zapisnike sej izvršnega odbora 
- predsedniku izvršnega odbora pomaga pri pripravi sej izvršnega odbora in občnega zbora; 
- zastopa društvo v zadevah, za katere ga pooblasti predsednik društva. 
 

30. Člen 
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. Nadzorni odbor spremlja delo organov društva, 
preverja finančno in materialno poslovanje organov društva. Izvršnemu odboru daje svoje 
predloge in pripombe, o svojem delu pa poroča in je odgovoren občnemu zboru. Člani 
nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora. Na sejah izvršnega odbora 
lahko sodelujejo, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj 
dva člana. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. 
 

31. Člen 
Disciplinska komisija ima predsednika in dva člana. Disciplinska komisija odloča o sporih, ki so 
nastali v toku dela društva ter o kršitvah pravil društva in drugih njegovih aktov. Članom društva 
izreka opomin in v hujših primerih kršitve sprejema sklep o izključitvi iz društva. 
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot 
drugostopenjski organ. 
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32. Člen 
Izvršni odbor lahko ustanovi Skupnosti vrtičkarjev po občinah in Skupnosti biodinamikov po 
dolinah Koroške, skupine za posamezna področja dela ter druge organe. 
Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu odboru. 
Društvo lahko izjemoma povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce. 
 

33. Člen 
Z osebami, ki za društvo stalno ali občasno opravljajo administrativna, finančna ali druga dela, 
lahko izvršni odbor sklepa pogodbe o delu oziroma honorarnem delu v skladu s predpisi. 
 
VI. PRENEHANJE DRUŠTVA 
 

34. Člen 
Društvo preneha: 
- s sklepom občnega zbora društva; 
- če se število članov zmanjša na manj kot deset; 
- po samem zakonu. 
 

35. Člen 
V primeru prenehanja društva občni zbor odloči, kam gre njegovo premoženje. 
 

36. Člen 
Ta pravila je sprejel občni zbor društva dne 10.09.2001, njegovo spremembo sedeža dne 
10.02.2005; dopolnitve organov društva dne 04.02.2017; spremembo zakonitega zastopnika, 
sedeža in 15. člena pravil dne 01.02.2018 ter začnejo veljati 01.02.2018 . 
 
  
 
         Predsednica: 
         Nada Kamenšak 
 


