Na podlagi 8. in 9. člеnа zakona o društvih (Ur.1. RS 60/95) so ustanovitelji na
ustanovnem občnem zboru dne 18.6.1998 ustanovili Društvo učiteljev godalnih
instrumentov ESTA ter sprejeli naslednja

PRAVILА
DRUŠTVA UČITELJEV GODALNIH INSTRUMENTOV - ESTA

I. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA
1. člen
Ime društva je: Društvo učiteljev godalnih instrumentov ESTA. Sedež društva је v
Ljubljani, Stari trg 34.
Društvo ima pečat okrogle oblike s premerom 3 cm in ovalnim izpisom imena društva.
Društvo је pravna oseba zasebnega prava. Оbmоčје delovanja društva je R Slovenija.

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA
2. člen
Društvo је prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, v katerega se z
umetninskimi, izobraževalnimi, znanstvenimi in kooperativnimi cilji združujejo učitelji
godalnih instrumentov, študenti godalnih instrumentov in poznavalci tovrstne
poustvarjalne umetnosti. Društvo se ustanovi z namenom izboljšanja standarda
poučevanja godal, izboljšanja strokovnega izobraževanja godalcev in vzpodbujanja
splošnega zanimanja za igranje godal, kakor tudi z namenom, da bi kritično in objektivno
seznanjali javnost s tem področjem umetniške ustvarjalnosti in instrumentalne igre ter
dvigovali raven poznavanja občinstva.
3. člen
Naloge društva so:
• organiziranje srečanj in kongresov učiteljev godalnih instrumentov in ostalih
poustvarjalcev - godalcev,
• seznanjanje člаnоv z izkušnjami in novimi metodami dela, ki jih uporabljajo
pedagogi godalnih instrumentov tako doma, kot v tujini,
• seznanjanje člаnоv s strokovno literaturo s tega področja,
• vzpodbujanje objavljanja prispevkov v strokovni literaturi in zbornikih,
• organiziranje koncertov,
• sodelovanje s podobnimi in istovrstnimi institucijami doma in v tujini,
• podpiranje drugih sorodnih ustanov, ki stremijo k enakim ciljem.
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III. JAVNOST DELA DRUŠTVA
4. člen
Delo društva in njegovih organov је javno.
Društvo obvešča o svojem delovanju оžјо in širšo javnost.
Ožjo javnost obvešča z organizacijo tiskovnih konferenc in okroglih miz, z objavami v
prostorih društva-in s tem, da so-zapisniki-vseh-organov društva-dostopni NK vpogled
članom društva:
Širšo javnost društvo obvešča s tem, da so seje organov društva javne in da se nanje
vabi novinarje ter druge osebe, ki imajo interes za delo društva ter prek sredstev javnega
obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dајаnје informacij је odgovoren predsednik izvršnega
odbora.

IV. ČLANSTVO DRUŠTVA
5. člen
Člani društva so redni in častni in pridruženi.

6. člen
Redni član društva lahko postane vsak državljan R Slovenije, ki se kontinuirano ukvarja s
poučevanjem godalnih instrumentov ali študijem igranja godalnih instrumentov, ki
prostovoljno poda pisno izjavo, da želi postati član, sprejme pravila in program društva.
Člane sprejema izvršni odbor društva na podlagi pisne izjave kandidata. Ob sprejetju se
člаnu dodeli članska izkaznica.
6 a. člen
Pridruženi član društva lahko postane vsak državljan R Slovenije, ki prostovoljno poda
pisno izjavo, da želi postati pridružen član, sprejme pravila in program društva, ter ni
obvezen plačila članarine.
7. člen
Član društva lahko pod pogoji iz prejšnjega člеnа postane tudi tuj državljan.
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8. člen
Vsak redni član društva ima pravico:
• voliti in biti voljen v organe društva,
• sodelovati pri delu in odločanju v društvu,
• sodelovati na prireditvah društva,
• uživati pravice in ugodnosti, ki jih društvo nudi svojim članom,
• pritožbe zoper odločitve organov društva,
• seznaniti se s programom dela in finančno materialnim poslovanjem društva.
9. člen
Redni član društva ima dolžnost:
• da po svojih zmožnostih sodeluje pri delu, prireditvah in manifestacijah društva,
• da se ravna po pravilih in sklepih društva,
• da redno plačuje članarino,
• da varuje ugled društva.
9 a. člen
Pridružen član društva ima pravico sodelovati na prireditvah društva ob plačilu kotizacije.
9 b. člen
Pridruženi član društva ima dolžnost:
• da po svojih zmožnostih sodeluje pri delu, prireditvah in manifestacijah društva,
• da se ravna po pravilih in sklepih društva,
• da varuje ugled društva.
10. člen
Častni člani društva so lahko tisti, ki so s svojo dosedanjo aktivnostjo bistveno pripomogli
k izobraževanju in umetniškemu razvoju godalcev, kakor tudi tisti, ki dalj časa delujejo na
področju delovanja društva.
Častne člаnе imenuje na predlog izvršnega odbora občni zbor društva.
11. člen
Članstvo v društvu preneha:
• z izstopom iz članstva na podlagi pisne izjave člana,
• z izključitvijo,
• s črtanjem iz evidence po predhodnem opominu, ker ni plačal članarino za tekoče
leto,
• zaradi smrti.
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Prenehanje članstva zaradi razlogov iz prve, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka
ugotavlja tajnik društva.

12. člen
Član društva je lahko izključen:
• če ne deluje v skladu s pravili društva,
• če s svojimi ravnanji škoduje ugledu društva, - če ne izpolnjuje svojih obveznosti.
О izključitvi odloča na prvi stopnji disciplinska komisija v skladu z disciplinskim
pravilnikom.

V. ORGANI DRUŠTVA
Organi društva so:
• občni zbor,
• zastopnik društva, predsednik,
• podpredsednik društva
• izvršni odbor,
• nadzorni odbor,
• disciplinska komisija.
13. člen
Volitve v organe društva so javne.
Če је v društvo včlanjenih do vključno 15 člаnоv, opravljajo vsi člani naloge organov
društva in izmed sebe izvolijo zastopnika društva - predsednika ter tajnika in blagajnika
društva.

а) Občni zbor
14. člen
Občni zbor je najvišji organ društva. Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.

15. člen
Pristojnosti občnega zbora:
• sprejema, dopolnjuje in spreminja pravila ter druge akte društva,
• obravnava dejavnost društva ter dо1оčа smernice njegovega delovanja,
• voli in razrešuje zastopnika društva - predsednika društva in podpredsednika
društva,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voli in razrešuje izvršni odbor društva,
voli in razrešuje tajnika in blagajnika društva,
voli in razrešuje nadzorni odbor društva,
voli in razrešuje disciplinsko komisijo in njenega predsednika,
sprejema letno poročilo о finančnem poslovanju, zaključni račun in finančni načrt
ter poročilo о delu društva,
оdlоčа о pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in
disciplinske komisije,
оdlоčа dodelitvi naziva častnega člаnа,
sklepa prenehanju društva,
sprejema program dеlа društva,
оdlоčа о vključevanju in sodelovanju s sorodnimi organizacijami,
оdlоčа o drugih zadevah, določenih s temi pravili in drugimi akti društva.

16. člen
Občni zbor je reden ali izreden.
Redni občni zbor se sklicuje enkrat letno s pisnimi vabili vsem članom društva. Občni
zbor sklicuje zastopnik društva - predsednik.
Izredno sejo občnega zbora sklice zastopnik društva - predsednik, če to zahteva izvršni
odbor, nadzorni odbor ali najmanj 1/3 vseh člаnоv društva. Na izredni seji občnega zbora
se sklepa le o vprašanjih, zaradi katerih је bil sklican. Če predsednik društva ne sklice
izrednega občnega zbora v roku 30 dni od dneva podane zahteve, ga sklice predlagatelj,
ki mora predložiti dnevni red in ustrezno gradivo.
17. člen
Občni zbor je sklepčen, če је na njem prisotnih več kot polovica vseh člаnоv.
Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar
občni zbor veljavno sklepa, če је prisotnih več kot 2/5 članov oz. najmanj 10 članov.
Odločitev občnega zbora je izglasovana, če za predlog odločitve glasuje več kot polovica
vseh navzočih članov društva, razen če ni s temi pravili drugače določeno.
Glasovanje je praviloma javno, razen če se člani odločijo za tajno glasovanje.

18. člen
Sklepi rednega ali izrednega občnega zbora so obvezni za vse člane in organe društva.
Član in organi društva so za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij odgovorni
občnemu zboru.
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19. člеn
Delo občnega zbora vodi zastopnik društva - predsednik društva.
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo zastopnik društva, zapisnikar in
dva overovatelja.

b) Zastopnik društva - predsednik društva
20. člen
Zastopnik društva je predsednik društva.
Za predsednika društva је lahko izvoljen član društva, ki s svojim delom v društvu in
svojo ustvarjalnostjo na področju pedagoškega dela prispeva k razvoju na tem področju
in zaradi tega med člani uživa poseben ugled.
Predsednik društva је hkrati tudi predsednik izvršnega odbora. Mandat predsednika traja
dve leti z možnostjo ponovne izvolitve.
21. člen
Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo, sklicuje in vodi seje skupščine, skrbi
za izvrševanje sklepov občnega zbora ter skrbi za zakonitost delovanja društva.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.

- podpredsednik društva
22. člen
Predsednika društva v primeru njegove odsotnosti nadomešča podpredsednik društva.
Za svoje delo je odgovoren predsedniku društva in izvršnemu odboru.
Podpredsednik društva je član izvršnega odbora.
Mandat podpredsednika društva traja dve leti z možnostjo ponovne izvolitve.

с) Izvršni odbor
23. člen
Izvršni odbor je izvršilni organ društva in opravlja upravno administrativne ter strokovne
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zadeve društva.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izvršni odbor je pristojen in odgovoren za:
izvrševanje sklepov občnega zbora,
sprejemanje sklepov s роdrоčја tekočega delovanja,
sprejemanje novih člаnоv ter določanje višine članarine,
odločanje o vseh vprašanjih med dvema zasedanjema občnega zbora, razen o
tistih, ki so v izrecni pristojnosti občnega zbora,
skrb za finančno-materialno poslovanje in pripravljanje predloga finančnega načrta
ter zaključnega računa,
pripravljanje gradiva za seje občnega zbora,
pripravljanje predlogov aktov društva,
predlaganje priznanj, pohval in nagrad,
upravljanje s premoženjem društva.
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

24. člen
Izvršni odbor sestavlja devet člаnоv: predsednik in podpredsednik društva, tajnik,
blagajnik in pet članov.
Vsi člani izvršnega odbora so izvoljeni za dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve.
25. člen
Tajnik društva skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za
koordinacijo med organi društva. Tajnik izvršuje sklepe izvršnega odbora in skrbi za
tekoče poslovanje društva.

26. člen
Blagajnik društva vodi finančno poslovanje društva in sestavlja letni finančni načrt ter
zaključni račun v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanje, v katerem
društvo določi tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem
poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

27. člen
Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti
pa podpredsednik društva.
Sklepi se sprejemajo z večino glasov vseh člаnоv.
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Izvršni odbor o svojem delu in o sprejetih sklepih poroča vsaj enkrat letno občnemu
zboru društva.

d) Nadzorni odbor
28. člen
Nadzorni odbor društva ima predsednika in dva člana, ki jih občni zbor društva izvoli za
dobo dveh let in so po preteku mandata lahko znova izvoljeni. Člani nadzornega odbora
ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora.

29. člеn
•
•
•
•

Pristojnosti nadzornega odbora:
nadzira izvajanje pravil in drugih aktov društva,
nadzira finančno materialno poslovanje društva,
nadzira izvajanje sklepov organov društva,
skrbi za varstvo pravic с1апои in interesov društva.

30. člen
Nadzorni odbor sklepa z večino glasov vseh člаnоv.
O svojem delu in sprejetih sklepih роročа nadzorni odbor vsaj enkrat letno občnemu
zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

e) Disciplinska komisija
31. člen
Disciplinska komisija ima predsednika in dva člаnа, ki so izvoljeni za dobo dveh let z
možnostjo ponovne izvolitve.
Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev člаnоv ali organov
društva.
32. člen
Za disciplinski prekršek člаnоv društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov
organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled
društva.
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33. člen
О prekrških odločа na prvi stopnji disciplinska komisija, ki posluje po disciplinskem
pravilniku društva.
Disciplinska komisija lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:
• opomin,
• javni opomin,
• izključitev.
О pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije odloča na svojem prvem naslednjem
sklicu občni zbor društva kot drugostopenjski organ.

VI. FINANCIRANJE DRUŠTVA
34. člen
Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
• s članarino,
• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
• z darili in volili,
• s prispevki donatorjev,
• s prihodki od koncertov,
• iz javnih sredstev in
• iz drugih virov.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga
mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
35. člen
Premoženje društva predstavljajo vse premičnine, ki so last društva in kot take vpisane v
inventarno knjigo.
Nakup ali prodaja premičnega premoženja је možna le na podlagi sklepa izvršnega
odbora, nakup ali prodaja nepremičnin ра le na podlagi sklepa občnega zbora.
S premoženjem društva upravlja izvršni odbor.

36. člen
Materialno in finančno poslovanje se vodi skladno z veljavnimi predpisi.
Vsak člаn društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.
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37. člеn
Finančno poslovanje društva se odvija preko žiro računa pri Agenciji R Slovenije za
plačilni promet ter po pravilih o materialno finančnem poslovanje in v skladu s pravilnikom
o finančnem poslovanju, ki ga sprejme občni zbor društva.
Finančno materialno poslovanje је javno.
Nadzor nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi društva opravlja nadzorni odbor. Če gre
za porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja
nadzor računsko sodišče.
38. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in tajnik društva, v odsotnosti enega
od njiju ра predsednik društva.
Izvršni odbor društva lahko določi se drugo osebo, ki v primeru daljše odsotnosti tajnika
ali blagajnika opravlja dolžnost podpisnika.

V. POHVALE IN NAGRADE
39. člеn
Za posebno plodno in požrtvovalno delo, za dosežene rezultate visoke vrednosti, lahko
društvo nagradi svoje člane oz. jim podeli priznanja in pohvale.
O podelitvi nagrad, priznanj in pohval оdlоčа občni zbor društva.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA
40. člen
Društvo preneha na podlagi sklepa občnega zbora, na katerem je prisotnih več kot
polovica članov, od katerih več kot 2/3 glasuje za prenehanje društva ali po samem
zakonu.
V primeru prenehanje društva na podlagi sklepa občnega zbora se premoženje, ki ostane
po poravnavi vseh obveznosti, prenese na Društvo slovenskih skladateljev, Ljubljana, Trg
francoske revolucije 6. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
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IX. DRUGE DOLOČBE
41. člen
Za razlago teh pravil je izključno pristojen izvršni odbor društva.
42. člen
Та pravila so bila sprejeta na ustanovnem občnem zboru v Ljubljani dne 18.6.1998 in jih
lahko spremeni le občni zbor z večino glasov vseh članov.
Na občnem zboru 7.7.2011 je bil z večino glasov vseh članov sprejet sklep, da se
dopolnijo in spremenijo določbe člen teh Pravil Društva učiteljev godalnih instrumentov
ESTA Slovenije.
Pravila veljajo takoj, smejo pa se uporabljati, ko pristojni upravni organ ugotovi, da so v
skladu zakonom o društvih.

Podpredsednik:
Franci Rizmal

Predsednik:
Jernej Brence

Tajnik:
Kristian Kolman
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