
Na podlagi 8.in 9.člena Zakona o društvih (Ur.l.RS 60/95) so ustanovitelji na ustanovnem 
občnem zboru dne 9.septembra 1998 ustanovili DRUŠTVO KLAVIRSKIH PEDAGOGOV 

SLOVENIJE - EPTA ter sprejeli naslednja  

 

P R A V I L A   

DRUŠTVA KLAVIRSKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE - EPTA   

 
 
 
I. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA  

1.člen 

Ime društva je : Društvo klavirskih pedagogov Slovenije - EPTA. 

Sedež društva je v Ljubljani, Stari trg 34. 

Društvo ima pečat okrogle oblike s premerom 3 cm in ovalnim izpisom imena društva. 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 

Območje delovanja je Republika Slovenija. 

 
 
II. NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA  

2.člen 

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, v katerega se s pedagoškimi, 
izobraževalnimi, umetniškimi, znanstvenimi in kooperativnimi cilji združujejo učitelji 
klavirja, orgel in čembala na vseh stopnjah in smereh izobraževanja, kot tudi poustvarjalci na 
teh področjih ter študentje, ki te instrumente že poučujejo. 
Osnovni cilji društva so spodbujanje razvoja slovenske klavirske pedagogike in 
poustvarjalnosti ter njuna uveljavitev v svetu, izboljšanje strokovnega izobraževanja učiteljev 
klavirja, orgel in čembala ter s tem kakovosti poučevanja, kritično seznanjanje javnosti s tem 
področjem umetniške ustvarjalnosti ter dvig glasbene osveščenosti občinstva. 

 
3.člen 

Naloge društva so : 

• skrb za razvoj in napredek pouka, metodike in didaktike od začetne stopnje pa do 
umetniške zrelosti, 



• seznanjanje članov s strokovno literaturo s tega področja,  
• prirejanje koncertov, revij in drugih nastopov mladih poustvarjalcev, 
• organizacija seminarjev, tečajev, predavanj za člane ter tekmovanj, 
• izdajanje strokovnih publikacij in sodelovanje z glasbenimi časopisi in revijami, v 

skladu s predpisi 
• spodbujanje in širjenje glasbene kulture v sodelovanju s kulturnimi ustanovami, 

društvi in drugimi organizacijami v Sloveniji in v tujini, 
• sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in na tujem, 
• aktivno sodelovanje v mednarodni organizaciji EPTA (European Piano Teachers 

Association) ter organiziranje evropskih kongresov le-te v letih, ko bo na vrsti naša 
država, oz. društvo, 

• sodelovanje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov, kadrovskih načrtov in drugih 
predpisov s tega področja, 

• predlaganje kandidatov za državne nagrade na področjih šolstva ter kulture,  
• seznanjanje članov in javnosti z napredkom in problemi pri delu društva, 
• zavzemanje za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delu društva, 
• skrb za zaščito interesov svojih članov, 
• ostale dejavnosti v skladu s cilji in nameni društva.  

 
 
III. JAVNOST DELA DRUŠTVA  

4.člen 

Delo društva in njegovih organov je javno. 
Društvo obvešča o svojem delu ožjo in širšo javnost. 
Ožjo javnost obvešča z organizacijo tiskovnih konferenc in okroglih miz, z objavami v 
prostorih društva in tako, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled vsem 
članom. 
Širšo javnost društvo obvešča preko sredstev javnega obveščanja in tako, da so seje vseh 
njegovih organov javne in nanje vabi novinarje ter druge osebe, ki imajo interes za delo 
društva. 
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij je odgovoren predsednik društva, oz. 
podpredsednik kot njegov namestnik. 

 
 
IV. ČLANSTVO DRUŠTVA  

5.člen 

Člani društva so redni in častni. 

6.člen 

Redni član društva lahko postane polnoletna oseba, ki se ukvarja s poučevanjem, 
poustvarjalnostjo ali študijem na področju klavirja, orgel ali čembala, če prostovoljno poda 
pisno izjavo, da želi postati član, sprejme pravila in program društva. 
Če je član Društva klavirskih pedagogov Slovenije EPTA hkrati tudi član druge, tuje članice 



EPTA-e in je bil voljen v njene organe, ne more biti tudi izvoljen v organe Društva klavirskih 
pedagogov Slovenije EPTA. 
Redni člani društva so lahko tudi upokojeni pedagogi. 

7.člen 

Nove člane sprejema izvršni odbor društva na podlagi pisne pristopne izjave kandidata. Vsak 
član prejme člansko izkaznico. 

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 

Vsak redni član 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, 
• da redno plačuje članarino.  

10.člen 

Naziv častnega člana društva lahko prejmejo zaslužni posamezniki, ki so s svojim delovanjem 
bistveno prispevali k izobraževanju mladih glasbenikov in napredku stroke; pa tudi posamezni 
zaslužni donatorji in sponzorji. 
Častni člani, ki hkrati niso tudi redni, ne uživajo vseh pravic rednih članov društva, lahko pa 
prisostvujejo sejam organov društva in tvorno sodelujejo pri njegovem delu. 
Častne člane imenuje občni zbor na predlog izvršnega odbora. 

 
11.člen 

Članstvo v društvu preneha : 

• z izstopom iz članstva na podlagi pisne izjave člana,  
• z izključitvijo,  
• s črtanjem člana iz evidence po predhodnem opominu, ker ni plačal članarine,  
• zaradi smrti.  

Prenehanje članstva zaradi razlogov iz prve, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka 
ugotavlja tajnik društva. 



12.člen 

Član je lahko izključen iz društva : 

• če ne deluje v skladu s pravili društva, 
• če s svojim ravnanjem škoduje ugledu društva,  
• če ne izpolnjuje svojih obveznosti.  

O izključitvi odloča na prvi stopnji disciplinska komisija v skladu z disciplinskim 
pravilnikom.  

 
V. ORGANI DRUŠTVA   

13.člen 

Organi društva so : 

• občni zbor,  
• predsednik - zastopnik društva,  
• podpredsednik - namestnik predsednika,  
• izvršni odbor,  
• nadzorni odbor,  
• disciplinska komisija, 
• častni predsednik. 

Volitve v organe društva so praviloma javne, razen če občni zbor z večino glasov ne odloči 
drugače. 

V primeru predčasnega izstopa posameznika iz voljenih organov društva (predsednik, 
podpredsednik, člani izvršnega odbora, nadzornega odbora, disciplinska komisija), občni zbor 
izvede nadomestne volitve. 

 
a) Občni zbor 

14.člen 

Občni zbor je najvišji organ društva, sestavljajo ga vsi člani. 

15.člen 

Pristojnosti občnega zbora : 

• sprejema, dopolnjuje in spreminja pravila in druge akte društva,  
• obravnava dejavnost društva ter določa smernice njegovega delovanja,  
• voli in razrešuje zastopnika društva in njegovega namestnika (predsednika in 

podpredsednika), 
• voli in razrešuje izvršni odbor društva,  
• voli in razrešuje tajnika društva, 



• voli in razrešuje nadzorni odbor društva, 
• voli in razrešuje disciplinsko komisijo društva, 
• voli in razrešuje častnega predsednika društva, 
• sprejema letno finančno poročilo, zaključni račun, poročilo o delu društva ter finančni 

načrt, 
• odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske 

komisije, 
• odloča o podelitvi naziva častnega člana, 
• sprejema program dela društva, 
• odloča o višini članarine, 
• odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, 
• sklepa o prenehanju društva, 
• odloča o drugih zadevah, določenih s temi pravili in drugimi akti društva.  

 
16.člen 

Občni zbor je redni ali izredni. 
Redni občni zbor se sklicuje enkrat letno s pisnimi vabili vsem članom društva, sklicuje pa ga 
predsednik. 
Izredno sejo občnega zbora skliče zastopnik društva - predsednik, če to zahteva izvršni odbor, 
nadzorni odbor ali najmanj tretjina vseh članov društva. Na izredni seji občnega zbora se 
sklepa le o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican. Če predsednik društva ne skliče izrednega 
občnega zbora v roku 30 dni od dneva podane zahteve, ga skliče predlagatelj, ki mora 
predložiti dnevni red in ustrezno gradivo. 

17.člen 

Občni zbor je sklepčen, če je na njem prisotnih več kot polovica vseh 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 dve petini oziroma 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 določeno drugače. 
Glasovanje je praviloma javno, razen če se člani na odločijo za tajno glasovanje. 

18.člen 

Sklepi rednega ali izrednega občnega zbora so obvezni za vse člane in organe društva. 
Člani in organi društva so za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij odgovorni občnemu 
zboru. 

19.člen 

Delo občnega zbora vodi predsednik društva. 
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo zastopnik društva, zapisnikar in dva 
overitelja. 

b) Zastopnik društva - predsednik 



20.člen 

Zastopnik društva je predsednik. 
Njegov mandat traja dve leti z možnostjo ponovne izvolitve. 
Predsednik zastopa in predstavlja društvo, sklicuje in vodi seje občnega zbora in izvršnega 
odbora, skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora ter skrbi za zakonitost delovanja društva. 
Predsednik lahko občnemu zboru predlaga imenovanje in razrešitev častnega predsednika.  
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru. 

c) Podpredsednik društva 

21.člen 

Predsednika društva v primeru odsotnosti nadomešča podpredsednik društva. Za svoje delo je 
odgovoren predsedniku in izvršnemu odboru društva. 
Mandat podpredsednika traja dve leti z možnostjo ponovne izvolitve. 

d) Izvršni odbor društva  

22.člen 

Izvršni odbor je izvršilni organ društva in opravlja upravno administrativne ter strokovne 
zadeve društva. Izvršni odbor je pristojen in odgovoren za : 

• izvrševanje sklepov občnega zbora, 
• sprejemanje sklepov s področja tekočega delovanja, 
• sprejemanje novih članov, 
• odločanje o vseh vprašanjih med dvema zasedanjema občnega zbora, razen o tistih, ki 

so v izrecni pristojnosti občnega zbora, 
• pripravljanje gradiva za seje občnega zbora, 
• pripravljanje predlogov društvenih aktov, 
• predlaganje priznanj, pohval in nagrad, 
• predlaganje občnemu zboru za imenovanje in razrešitev naziva častnega člana,  
• predlaganje občnemu zboru za imenovanje in razrešitev naziva častnega predsednika, 
• upravljanje s premoženjem društva.  

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 

23.člen 

Izvršni odbor sestavlja 7 članov : predsednik in podpredsednik društva, tajnik ter še 4 člani. 
Vsi člani izvršnega odbora so izvoljeni za dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve. 

24.člen 

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



e) Nadzorni odbor društva 

25.člen 

Nadzorni odbor društva ima predsednika in dva člana, ki jih občni zbor izvoli za dobo dveh 
let z možnostjo ponovne izvolitve. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani 
izvršnega odbora. 

26.člen 

Pristojnosti nadzornega odbora : 

• nadzira izvajanje pravil in drugih aktov društva, 
• nadzira finančno in materialno poslovanje društva, 
• nadzira izvajanje sklepov organov društva, 
• skrbi za varstvo pravic in interesov članov društva.  

 
27.člen 

Nadzorni odbor sklepa z večino glasov vseh članov. 
O svojem delu in sprejetih sklepih poroča vsaj enkrat letno občnemu zboru, ki mu tudi 
odgovarja za svoje delo. 

f) Disciplinska komisija  

28.člen 

Disciplinska komisija ima predsednika in dva člana. Voli jo občni zbor za dobo dveh let z 
možnostjo ponovne izvolitve. 
Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov 
društva. 
Disciplinska komisija lahko izreče za kršenje določil in obveznosti, ki izhajajo iz Pravil in 
drugih aktov društva izreče ukrepe opomin in izključitev iz društva. 
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka ukrepe na podlagi disciplinskega pravilnika. 
Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, ki o zadevi 
dokončno odloči. 

g) Častni predsednik 

29. člen 

Častni predsednik lahko postane bivši predsednik ali častni član, ki s svojim delovanjem 
pomembno prispeva k ugledu društva. Častnega predsednika lahko imenuje občni zbor na 
predlog izvršnega odbora, predsednika društva ali petine članov. Funkcija častnega 
predsednika je nezdružljiva s članstvom v izvršnem ali nadzornem odboru, ter disciplinski 
komisiji.  

Častni predsednik, ki hkrati ni tudi redni član, ne uživa vseh pravic rednih članov društva, 
lahko pa prisostvuje sejam organov društva in tvorno sodeluje pri njegovem delu.  
Častni predsednik ima pravico do sodelovanja na sejah izvršnega odbora, vendar brez pravice 



glasovanja. 
 
Naziv častnega predsednika se ohranja brez časovne omejitve in preneha le:  
- v primeru prostovoljnega odstopa, 
- ob prevzemu druge funkcije v organih društva, 
- s sklepom občnega zbora, ki ga ta sprejme z večino vseh članov društva na soglasni predlog 
izvršnega odbora. 
 

VI. TAJNIK DRUŠTVA  

30.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. 
Tajnika voli občni zbor za obdobje dveh let z možnostjo ponovne izvolitve. 

 
VII. MATERIALNO IN FINAN ČNO POSLOVANJE TER FINANCIRANJE 
DRUŠTVA 

31.člen 

Finančno in materialno poslovanje vodi strokovna služba, ki jo najame izvršni odbor za 
opravljanje teh storitev. 
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi 
standardi za društva. 

32.člen 

Finančno poslovanje društva se odvija preko žiro računa, ki ga društvo odpre pri Agenciji RS 
za plačilni promet v skladu s pravilnikom o materialno finančnem poslovanju, ki ga sprejme 
občni zbor društva in je v skladu z računovodskimi standardi za društva. 
Finančno poslovanje društva je 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. 

33.člen 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva, v odsotnosti enega od 
njiju pa podpredsednik. 
Izvršni odbor lahko določi še drugo osebo, ki v primeru daljše odsotnosti enega izmed 
podpisnikov opravlja to dolžnost. 

34.člen 

Premoženje društva predstavljajo vse premičnine, ki so last društva in kot take vpisane v 
inventarno knjigo. 



Nakup ali prodaja premičnega premoženja je mogoča le na podlagi sklepa izvršnega odbora, 
nakup ali prodaja nepremičnin pa le na podlagi sklepa občnega zbora. 
S premoženjem društva upravlja izvršni odbor. 

35.člen 

Viri financiranja društva so poleg proračunskih sredstev za redno dejavnost še članarina, 
prispevki sponzorjev, darila, volila, dohodki iz dejavnosti društva, dohodki iz naslova 
materialnih pravic ter drugi prihodki. 
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. 

 
VIII. POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE  

36.člen 

Za posebno plodno in požrtvovalno delo, za dosežene rezultate visoke vrednosti, lahko 
društvo svoje člane nagradi, oziroma jim podeli priznanja, pohvale in nagrade. 
O podelitvi nagrad, priznanj in pohval odloča občni zbor. 

 
IX. PRENEHANJE DRUŠTVA  

37.člen 

Društvo preneha na podlagi sklepa občnega zbora, na katerem je prisotnih več kot polovica 
vseh članov, od katerih jih več kot dve tretjini glasuje za prenehanje društva, ali pa po samem 
zakonu. 
V primeru prenehanja društva na podlagi sklepa občnega zbora se premoženje, ki ostane po 
poravnavi vseh obveznosti, prenese na Društvo slovenskih skladateljev, Trg francoske 
revolucije 6, Ljubljana. 
Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 

 

X. DRUGE DOLOČBE 

38.člen 

Za razlago teh pravil je pristojen izključni izvršni odbor društva. 

39.člen 

Ta pravila so bila sprejeta na ustanovnem občnem zboru društva v Ljubljani, dne 9.septembra 
1998 in jih lahko spremeni le občni zbor z večino glasov vseh članov. 
Pravila veljajo takoj, smejo pa se uporabljati, ko pristojni organ ugotovi, da so v skladu z 
zakonom o društvih. 



Datum: Ljubljana, 9. september 1998 
 

Tajnik društva :  
Saša Potisk 

  
Predsednica društva : 
Tatjana Ognjanovič 

 
Datum spremembe 23. Člena Pravil: Žalec, 15. november 2008 
 
 

Tajnica društva :   Predsednik društva : 
Ana Avberšek   Vladimir Mlinarić 

 
 
Datum spremembe 6., 13. in 36. člena Pravil: 
Krško, 14. november 2009 
 

Tajnica društva :   Predsednik društva : 
Ana Avberšek   Vladimir Mlinarić 

 
 
Datum sprememb v 13., 15., 20. in 22. člena ter dodanega novega 29. člena Pravil: 
Ljubljana 29. november 2010 
 

Tajnik društva :    Predsednica društva : 
Primož Mavrič   Ana Avberšek 

 


