
Na podlagi 9., 13 in 20. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, 
št. 64/2011-UPB2) je skupščina Koroškega filatelističnega društva  Ravne 
na Koroškem dne 4. 12. 2014 sprejela spremembe in dopolnitve pravil 
društva tako, da se prečiščeno besedilo glasi 
 

PRAVILA KOROŠKEGA   FILATELISTIČNEGA  DRUŠTVA 
RAVNE   NA  KOROŠKEM 

 
1.  člen 

Koroško filatelistično društvo Ravne na Koroškem  (v nadaljnjem besedilu 
društvo) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje  fizičnih 
oseb, ki se združujejo zaradi doseganja skupno določenih ciljev, interesov 
in nalog, določenih v teh   pravilih. 
 
 

2.  člen 
Ime društva je KOROŠKO FILATELISTIČNO DRUŠTVO RAVNE NA 
KOROŠKEM, skrajšano ime je KFD RAVNE. Sedež društva je na Ravnah 
na Koroškem, Prežihova ulica 7 in deluje na območju Koroške. 
 

3.  člen 
Društvo ima svoj žig pravokotne oblike 38 x 10 mm z naslednjim 
besedilom v treh vrstah: prva vrsta; KOROŠKO, druga vrsta; 
FILATELISTIČNO DRUŠTVO, tretja vrsta;  RAVNE NA KOROŠKEM.  
 
Znak društva je sestavljen iz dveh delov. V levem delu se nahaja znamka 
rdeče barve, ki je v zgornjem levem kotu uničena z žigom zlate barve, ki 
simbolizira planet zemljo. V desnem delu znaka je naziv in polni naslov 
društva. Izgled znaka je naslednji. 

 

Koroško filatelistično društvo 
Ravne na Koroškem 
Prežihova ulica 7 
2390 Ravne na Koroškem 

 
 

4. člen 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.  Društvo zastopa zakoniti 
zastopnik, ki zastopa društvo neomejeno in samostojno. 

 
5.  člen 

Za uresničevanje svojih nalog društvo sodeluje z ustreznimi organi, 
organizacijami in skupnostmi doma in v tujini.  
 
Društvo lahko samostojno sodeluje in se včlani v sorodne mednarodne 
organizacije, ki imajo podobne namene in cilje. 



Društvo se skupaj z drugimi filatelističnimi društvi povezuje v Filatelistično 
zvezo Slovenije, s sedežem v Ljubljani. 
 
Delovanje društva temelji na načelu soupravljanja in soodločanja članov 
društva ter na načelu javnosti in demokratičnosti dela organov društva. 
 

 
II.   NAMEN, NALOGE IN  
DEJAVNOST DRUŠTVA 

 
6.  člen 

Namen društva je širiti interes za zbirateljstvo in si tako prizadevati za 
množičnost in popularizacijo filatelije širokemu krogu občanov, mladini in 
osnovnošolcem ter člane društva vzgajati v domoljubnem, kulturnem in 
humanem duhu. 
 
 

7.  člen 
Društvo uresničuje naslednje naloge: 
1.  Razvija in proučuje filatelijo s področja predfilatelije, poštnih žigov, 

znamk, celin, fiskalnih znamk, spominskih ovitkov, analogičnih 
razglednic ter pospeševati njihovo zbiranje  v generalnih, tematskih, 
motivnih in študijskih zbirkah. Razvija tudi dejavnost na področju 
zbiranja denarja, značk in nalepk, v kolikor se člani - filatelisti  ukvarjajo 
tudi s tem zbiranjem in jim omogoča, da s temi eksponati  sodelujejo 
na razstavah ter pospešuje oblikovanje vseh vrst filatelističnih in 
numizmatičnih zbirk. 

 
2.  Propagira in širi filatelijo z društvenimi in mednarodnimi razstavami ter 

srečanji filatelistov, s krožki na šolah, izdajanjem spominskih ovitkov, 
članki v tisku, predavanji ter drugimi oblikami javnega obveščanja. 

3.  Vzdržuje stike in se v okviru širjenja filatelije povezuje z drugimi 
filatelističnimi društvi v Republiki Sloveniji in tujini ter prireja srečanja in 
razstave. 

4.  Organizira občasne sestanke in menjalna srečanja članov ter občasna 
mednarodna srečanja filatelistov. 

5.  Nudi pomoč mladim s strokovnimi nasveti in predavanji o filateliji in jim 
omogoča, da se v društvu udejstvujejo enako kot ostali člani.  

6.  S filatelijo širiti v domovini in tujini poznavanje naše zgodovine, kulture, 
znanosti, umetnosti, športa, pridobitev in aktivnosti na drugih področjih 
ter poznavanje naravnih lepot naše domovine. 

7.  Razvijati pri članstvu smisel in čut za lepoto, plemenitost, tovarištvo, 
skromnost, varčnost in druge pozitivne vrline. 



8.  Sodelovati z drugimi filatelističnimi organizacijami, kulturno prosvetnimi 
organizacijami, šolami ter drugimi organizacijami  zaradi uspešnejše 
popularizacije filatelije. 

9.  Predlagati Pošti Slovenije in Filatelistični zvezi Slovenije izdajo 
posameznih priložnostnih poštnih znamk in žigov ter sodelovati z vsemi 
pristojnimi organizacijami  za uspešnejšo popularizacijo filatelije. 

10. Oskrbovati oziroma omogočati oskrbovanje članstva z znamkami, 
celinami, priložnostnimi ovitki prvega dne in ostalim filatelističnim 
priborom in materialom ter posredovanje društvenih priložnostnih izdaj. 

 
 

 
III.  ČLANI DRUŠTVA, NJIHOVE PRAVICE, DOLŽNOSTI IN 

ODGOVORNOSTI  
 

8.člen 
Člani društva so lahko redni ali pa častni. Članstvo v društvu je 
prostovoljno. 
 
Redni član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Republike 
Slovenije, ki izrazi željo postati član društva, sprejme ta pravila in izjavi, da 
se bo ravnal po njih ter se vpiše pri pooblaščenemu članu in plača 
članarino. 
Pod enakimi pogoji lahko postane član društva tudi tuji državljan. 
Mladoletnik do dopolnjenega 15. leta lahko postane član društva na 
podlagi svoje pisne izjave in soglasja svojega zakonitega zastopnika.  
 
Če ima pooblaščena oseba tehtne pomisleke glede vpisa posamezne 
osebe, odloča o vpisu v društvo upravni odbor društva na prvi seji. 
Odločitev upravnega odbora je dokončna. 
 
Častni član društva je lahko oseba, ki ima izredne zasluge za razvoj 
filatelije ali dosežke društva. 
Častno članstvo podeljuje skupščina društva na predlog upravnega 
odbora društva. 
Če oseba, ki se ji podeli častno članstvo, ni član društva, nima pravice 
odločanja. 
 

9. člen 
Redni člani društva imajo naslednje pravice: 
 
1. volijo in so lahko izvoljeni  v vse organe društva; 
2. sodelujejo pri delu organov društva; 



3. dajejo predloge in sugestije organom društva k njihovemu delu in 
izpolnjevanju nalog; 
4. sodelujejo na vseh prireditvah društva in razstavah v Sloveniji in tujini; 
5. uživajo vse pravice in ugodnosti, ki jim jih daje članstvo v društvu, 
6. da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim 
finančno-materialnim poslovanjem.      
           
Mladoletne člane društva  zastopajo pri uresničevanju pravice iz točke 1 
njihovi zakoniti zastopniki. 
 
Člani društva, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi  javnega  
nastopanja, ali so bili obsojeni  zaradi kaznivega  dejanja zoper ljudstvo in 
državo, ne morejo biti izvoljeni v organe društva. 
 
                                                                     

10. člen 
Redni člani društva imajo naslednje dolžnosti: 
 
1. da spoštujejo pravila in sklepe  organov društva, se po njih ravnajo in jih 
izvršujejo sklepe organov društva, 
2. da volijo in so izvoljeni v organe društva, 
3. da redno plačujejo članarino in izpolnjujejo vse obveznosti v zvezi z 
abonmajem znamk ali pisemskih ovitkov, 
4. da sodelujejo pri delu društva, pri pripravah razstav in filatelističnih 
srečanj ter drugih prireditvah društva, 
5. da varujejo ugled društva, 
6. da skrbno ravnajo in upravljajo z društvenim premoženjem, 
7. da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno 
dogovorjenih nalog, 
8. da prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše člane društva. 
 

11. člen 
Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. 
 
Za izredne zasluge pri razvoju filatelije ali pri društvenem delu, za uspehe 
pri utrjevanju  mednarodnih odnosov filatelistov ter za dolgotrajno 
udejstvovanje v društvu lahko skupščina društva daje članom društva in 
drugim priznanja, pismene pohvale in značke. Za obsežno in uspešno 
udejstvovanje v društvu lahko skupščina prizna članu društva tudi 
primerno nagrado. 
 

              12. člen 
Za kršitve storjene v zvezi z dejavnostjo društva, so člani društva 
odgovorni pred častnim razsodiščem  društva. 



 
Za kršitev se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov društva 
ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled 
društva, zlasti  pa: 
1. kršitev pravic in dolžnosti, naštetih v 9. in 10. členu teh pravil, 
2. izkoriščanje nevednosti in nepoznavanje drugega pri nabavi, prodaji ali 
zamenjavi znamk ali numizmatičnih predmetov, ki jih kot član društva 
zbira, 
3. razni očitki, žalitve in spori  med člani v zvezi z filatelistično dejavnostjo. 

 
13. člen 

Članstvo v društvu preneha: 
1. z izstopom, 
2. s črtanjem, 
3. z izključitvijo, 
4. s smrtjo. 
 
Član lahko izstopi iz društva, ko poda organom društva pismeno izjavo o 
izstopu. 
 
Član se črta iz društva, če iz  neopravičenega razloga ne plača članarine 
eno leto. 
Član se izključi iz društva, če gre za grobe (namerne) kršitve, naštete v 
členu 12 teh pravil, ali če je bil obsojen za nečastno kaznivo dejanje. 
Člana društva izključi častno razsodišče s sklepom. Zoper sklep ima 
izključeni član, v roku enega meseca od prejema sklepa, pravico pritožbe 
na skupščino društva. Skupščina odloča o pritožbi na svojem prvem 
naslednjem zasedanju. 
 

IV.  ORGANI  DRUŠTVA  
 

14.  člen 
Organi društva so: 
1. skupščina društva, 
2. upravni odbor društva,  
3. nadzorni odbor društva in 
4. častno razsodišče društva. 

         15.  člen 
 
Vse organe društva voli skupščina društva vsaka štiri leta. Volitve so 
javne, lahko pa, če skupščina tako odloči, tudi tajne. Mandatna doba vseh 
organov društva je štiri leta. 
 



Skupščina lahko še pred potekom mandata razreši organe, ki jih je izvolila, 
bodisi v celoti, ali pa le posamezne njihove člane, če ugotovi, da ne 
izpolnjujejo svojih nalog.  Posameznega člana organa društva lahko 
skupščina razreši tudi na njegovo prošnjo ali zahtevo. 
Vsak organ društva lahko v času mandatne dobe na izpraznjena mesta 
kooptira največ 1/3 novih članov. 
 
Organ društva lahko izvoljenega funkcionarja predčasno razreši funkcije 
na lastno zahtevo ali zaradi odgovornosti  za ne izvrševanje ali malomarno 
izvrševanje funkcije. 
 

1. Skupščina društva 
 

16.  člen   
Skupščina društva je najvišji organ društva in jo sestavljajo vsi redni in 
častni člani društva. Seje skupščine so lahko redne ali izredne. 
 
Redne seje skupščine se sklicuje vsako leto praviloma do konca januarja. 
Izredne seje skupščine se sklicuje po potrebi, za obravnavo in sklepanje o 
pomembni ali  neodložljivi  zadevi. Na izredni seji skupščine se odloča 
samo o zahtevi, za katero je bila sklicana. 
 

17.  člen 
Redno sejo skupščine sklicuje upravni odbor društva vsaj 15 dni pred 
zasedanjem, z navedbo dnevnega reda, kraja in časa seje. 
 
Izredno sejo skupščine sklicuje upravni odbor na lastno pobudo ali na 
zahtevo nadzornega odbora ali na pisno zahtevo 1/3 članov društva. 
Upravni odbor je dolžan sklicati izredne seje skupščine v roku enega 
meseca  potem, ko je tako pisno zahtevo prejel. Če upravni odbor ne 
skliče izredne seje v roku enega meseca, jo lahko skliče predlagatelj, ki 
predloži tudi dnevni red z ustreznim gradivom. 
 
Izredna seja skupščine mora biti sklicana vsaj 8 dni pred zasedanjem z 
navedbo dnevnega reda, kraja in časa zasedanja. 
 

18.  člen 
Sejo redne ali izredne skupščine začne predsednik upravnega odbora 
društva in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva. 
Poleg članov delovnega predsedstva izvoli skupščina še zapisnikarja in 
dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko 
komisijo, verifikacijsko komisijo, in druge delovne organe  skupščine. 
 



O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega 
predsedstva, zapisnikar in oba overitelja zapisnika. 
 

19.  člen 
Redna ali izredna seja skupščine je sklepčna, če je ob predvidenem  
začetku  navzočih več  kot  polovica  članov.  Če  pa  ob  napovedanem  
času  ni navzoča  več  kot  polovica  članov, se skupščina prične pol ure 
kasneje ne glede na število navzočih članov in so njeni sklepi veljavni. 

 
20.  člen 

Redna ali izredna seja skupščine sprejema sklepe z večino glasov 
navzočih članov. Dvotretjinska  večina navzočih članov pa je potrebna za 
odločanje o sprejemanju in spremembi  pravil društva, o prenehanju  
društva  in o združitvi  društva z drugim društvom. 
 
Sklepi sprejeti na redni ali izredni seji skupščine društva so obvezni za vse 
člane društva. 
 

    21.  člen 
Skupščina društva na redni seji: 
 
1. razpravlja in sklepa o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora 
in o poročilu o finančnem poslovanju društva, 
2. sprejema delovni program društva in finančni načrt društva za prihodnje 
leto, 
3. sprejema, spreminja  ter dopolnjuje pravila in druge splošne akte 
društva, 
4. odloča o vstopu in izstopu društva iz Filatelistične zveze Slovenije, 
5. določa članarino in po potrebi tudi druge prispevke članov društva, 
6. voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika ter člane upravnega 
odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča, 
7. odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora 
in častnega razsodišča, 
8. sprejema finančni načrt in zaključni račun, 
9. sklepa o prenehanju društva, 
10.odloča o vseh drugih pomembnejših zadevah društva in o drugih 
zadevah, za katere je v teh pravilih določeno, da o njih odloča skupščina 
društva. 
  

2.Upravni odbor društva 
 

22. člen 
 
Upravni odbor je izvršilni organ društva in šteje  7 članov. 



 
Člane upravnega odbora društva izvoli skupščina vsako četrto leto in ga 
sestavljajo: predsednik, tajnik, blagajnik, gospodar in trije člani. 
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik po potrebi, najmanj 
pa dvakrat letno. Seja je sklepčna, če ji prisostvuje vsaj 5 članov 
upravnega odbora.  Upravni odbor sklepa z večino glasov navzočih 
članov.  Za svoje delo odgovarja upravni odbor skupščini društva. 
 
Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora in zastopa 
društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi 
osebami. V primeru predsednikove odsotnosti  ali zadržanosti zastopa 
društvo drug, za to pooblaščen član upravnega odbora. Predsednik je 
odgovoren za delovanje društva v skladu s Pravili in pravnim redom 
Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu 
odboru. 
 
Akte podpisujeta predsednik in tajnik upravnega odbora ali drug član 
upravnega odbora, na katerega področje dela se akt nanaša in ga za 
podpisovanje predsednik pooblašča. 
 
Tajnik društva opravlja strokovno tehnično in administrativno delo ter skrbi 
za koordinacijo med organi društva. Za svoje delo je odgovoren skupščini. 
 

23.  člen 
Upravni odbor odloča in usklajuje redno delo in poslovanje društva ter 
obravnava in sklepa zlasti o naslednjih vprašanjih: 
 
1. sklicuje skupščino, pripravlja poročila o svojem delu in predloge sklepov 
za seje skupščine ter izvršuje sklepe skupščine, 
2. pripravlja predloge splošnih aktov društva, 
3. pripravlja predlog finančnega načrta društva, 
4. imenuje svoje občasne ali stalne komisije, 
5. skrbi za finančna sredstva društva in med letom obravnava materialno-
finančno poslovanje društva,  
6. neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog , ki jih določajo 6. 7. in 
34. členi teh pravil, 
7. opravlja vse druge zadeve, za katere je v teh pravilih določeno, da jih 
opravlja upravni odbor. 
 

3.  Nadzorni odbor 
 

24.  člen 



Nadzorni odbor je nadzorni organ društva. Nadzorni odbor ima tri člane, ki 
jih izvoli skupščina društva za dobo štirih let. Nadzorni odbor izvoli iz svoje 
srede predsednika nadzornega odbora. 
 

25.  člen 
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora med 
dvema skupščinama in da opravlja stalni nadzor nad finančno - 
materialnim poslovanjem društva. Finančno-materialno poslovanje društva 
mora nadzorni odbor pregledati vsaj enkrat na leto. 
 
Nadzorni odbor je odgovoren skupščini in mora o svojem delu poročati 
skupščini društva vsaj enkrat letno. 

 
26.  člen 

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so na seji prisotni vsi trije 
člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. 
Upravni odbor društva je dolžan obvestiti nadzorni odbor o svojih sejah in 
dajati nadzornemu odboru zahtevane podatke. Člani nadzornega odbora 
imajo pravico udeleževati se vseh sej upravnega odbora, na njih 
sodelovati v razpravi, nimajo pa pravice glasovanja. 

 
4. Častno  razsodišče 

 
27.  člen 

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli skupščina za dobo štirih 
let. Predsednika razsodišča izvolijo člani razsodišča. 

 
28.  člen 

Častno razsodišče obravnava in odloča o kršitvah članov društva 
navedenih v 12. členu teh pravil. 
 
Za navedene kršitve lahko častno razsodišče izreče opomin, nato javni 
opomin, lahko pa v primeru grobih (namernih) kršitev, predlaga 
upravnemu odboru izključitev člana društva. 
 
Zoper ukrepe častnega razsodišča ima prizadeti pravico  pritožbe na 
skupščino društva v roku 8 dni, od dneva ko je bil o ukrepu obveščen. 
Če je prijava o kršitvi, ki naj bi jo storil član društva neosnovana,  častno 
razsodišče prijavo zavrne. 
 
Za svoje delo odgovarja častno razsodišče skupščini društva. 

                                                                   
 
 



 
 
  

V. DELEGACIJE  
 

29. člen 
Delegate v skupščino Filatelistične zveze Slovenije izvoli skupščina po 
merilih, kot to določa statut Filatelistične zveze Slovenije. 
 
O delegiranju delegatov v organe v drugih organizacij in skupnosti, v 
katere po njihovih splošnih aktih voli svoje predstavnike tudi društvo, 
odloča upravni odbor. 
 
 

VI. SEKCIJE DRUŠTVA 
 

30. člen 
Društvo lahko ustanovi za posamezne vrste zbiranja sekcije. Sekcije so 
metode dela društva organizirane po interesnem principu članov društva. 
Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso 
pravne osebe in morajo delati v skladu s Pravili društva. Za svoje delo so 
odgovorni upravnemu odboru. 
 
 

VII. FINANČNO -MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 
 

31. člen 
Premoženje društva sestavljajo: denarna sredstva, zaloge filatelističnega 
gradiva, literature, katalogov in inventar. 
 
Z društvenim premoženjem upravlja upravni odbor društva v skladu s 
sklepi skupščine in temi pravili. 
Vsako leto mora upravni odbor napraviti inventuro društvenega 
premoženja in odpisati porabljene ali neuporabne predmete. 
 
Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi 
sklepa upravnega odbora društva. 
 

32.  člen 
Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

 s članarino, 

 iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 

 z darili in volili, 

 s prispevki donatorjev, 



 iz javnih sredstev, 

 z dotacijami iz proračunskih sredstev, 

 iz rabata Pošte Slovenije za znamke, ki jih društvo nabavi za svoje 
člane, 

 s prihodki od prodanih znamk, pisemskih ovitkov in publikacij, 

 iz drugih virov. 
 
 

 
33. člen 

Finančno in materialno poslovanje društva je javno in dostopno vsakemu 
članu društva. Opravlja se v skladu s finančnim pravilnikom, v katerem 
društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno 
materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi, 
ki veljajo za društva.  
Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in 
materialnega poslovanja v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi 
za društva. 
Finančno poslovanje se opravlja prek bančnega računa. 
Finančne listine podpisujeta dva člana upravnega odbora, ki ju določi 
upravni odbor. 
Odredbodajalec je predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa 
tajnik upravnega odbora. Finančno-materialno poslovanje poteka v skladu 
s sprejetim finančnim načrtom. 
 
Pregled prometa z denarnimi sredstvi društva vodi blagajnik v blagajniški 
knjigi po načelih blagajniškega poslovanja. Blagajnik poroča o finančnem 
poslovanju med letom upravnemu odboru. Nadzor nad finančno - 
materialnim poslovanjem  izvršuje nadzorni odbor. O stanju poroča 
skupščini društva. 
 

34. člen  
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  

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi 
finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako 
leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun. 

                                                              
36.člen 

 



Društvo ima lahko tudi sponzorje. Ti so lahko fizične ali pravne osebe, ki 
društvu finančno, materialno ali kako drugače pomagajo.  
Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo 
pa pravice glasovanja. 

 
 

VIII.  JAVNO  OBVEŠČANJE 
 

37.  člen 
Upravni odbor je dolžan obveščati članstvo o svojem delu z objavo svojih 
sklepov ustno na sestankih društva, ali objavo na oglasni deski, oziroma 
okrožnicah.  
Predsednik mora o delu društva in o izvajanju društvenih nalog dajati 
novinarjem na njihovo zahtevo potrebna sporočila. Prav tako mora 
omogočiti novinarjem, da prisostvujejo sejam organov društva ter jim nuditi 
potrebna gradiva, ki so pripravljena za takšne sestanke. 
Širšo javnost obvešča društvo tako, da so seje organov društva javne, da 
organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi 
predstavnike zainteresiranih organov, ustanov in organizacij. 
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je 
odgovoren predsednik društva. 
 
 

IX.  PRENEHANJE  DRUŠTVA                                               
 

38. člen 
Društvo preneha delovati: 
1. na osnovi sklepa skupščine društva sprejetega z dvotretjinsko večino 
navzočih članov, 
2. po samem zakonu. 
Skupščina sprejme sklep o prenehanju društva in razdelitvi premoženja z 
2/3 večino navzočih članov. V tem sklepu mora biti navedeno na katero 
društvo se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če 
premoženje ni razdeljeno s sklepom skupščine, preide v last Filatelistični 
zvezi Slovenije. 
S sklepom najvišjega organa društva o prenehanju društva mora 
zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ upravne enote. 
 

                                                                   
 



X.  KONČNE  DOLOČBE 
     

39.  člen 
Za razlago teh pravil  je pristojen upravni odbor društva. 
 

40.  člen 
Ta spremenjena pravila so sprejeta na skupščini Koroškega filatelističnega 
društva  dne 4.12.2014. Z izdajo odločbe o vpisu sprememb in dopolnilo v 
registru društev pri pristojnem organu, prenehajo veljati pravila sprejeta na 
skupščini društva  dne 26.9.1996. 
 

 
Ravne na Koroškem,  dne   4.12.2014 
 
Predsednik KFD Ravne: Jože Keber  
 
 
Tajnik KFD Ravne: Izidor Jamnik 
 

 

 

 


