Na podlagi 8., 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 –
uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) je občni zbor Društva za zaščito
živali Novo mesto dne 27. 3. 2019 sprejel naslednji čistopis:

TEMELJNI AKT – STATUT
Društva za zaščito živali Novo mesto
1. člen
(ime in sedež)
Ime društva je Društvo za zaščito živali Novo mesto (v nadaljevanju: društvo ali
DZZŽNM).
Društvo ima sedež v Novem mestu, sicer pa deluje na področju novomeške in
okoliških občin pa tudi drugod.
2. člen
(logotip in žig)
Znak-logotip društva je karikirana risba mačka, okoli katerega teče okljuk reke
Krke, ki predstavlja Novo mesto.
DZZŽ NM uporablja štampiljko okrogle oblike, premera 3cm, na kateri v
polkrogu piše Društvo za zaščito živali Novo mesto.
3. člen
(namen in cilji)
Društvo za zaščito živali Novo mesto je prostovoljno, neprofitno, nepridobitno in
samostojno združenje fizičnih oseb na področju Novega mesta oziroma
Dolenjske, ki jih povezuje skrb za dobrobit živali.
Glavni namen je osveščati ljudi o pravilnem ravnanju z živalmi in po zmožnostih
tudi poskrbeti za zapuščene živali.
Temeljni cilji in naloge društva so:
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seznanjanje ožje in širše javnosti z zakonodajo iz področja zaščite živali,
poučevanje javnosti o pravilnem ravnanju in oskrbi živali,
poučevanje javnosti o pomenu sterilizacij in kastracij,
po zmožnostih oskrbeti čim več zapuščenih živali in jim najti nove,
odgovorne skrbnike,



preprečiti nepravilno ravnanje z živalmi.
4. člen
(nepridobitne dejavnosti)

Društvo izvaja nepridobitne dejavnosti, ki so realizacija prizadevanj za
uresničevanje ciljev društva in vključujejo:
 osveščanje ljudi o pravilni oskrbi in ravnanju z živalmi (na spletnih občilih,
v obliki predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev in drugih prireditev, pa
tudi v medijih),
 tiskanje letakov, plakatov in brošur glede zaščite živali,
 sprejemanje ustnih in pisnih prijav o nepravilnem ravnanju z živaljo in po
potrebi vključevanje pristojnih organov,
 prirejanje dobrodelni prireditev v korist zapuščenih živali,
 zagotavljanje finančnih sredstev, ki so potrebna za delovanje društva,
 sodelovanje s sorodnimi društvi in pridobivanje novih članov,
 medsebojno sodelovanje članov in posredovanje med njimi,
 izdaja mnenj in priporočil,
 pomoč članom in ostalim občanom glede vprašanj o oskrbi živali,
 druge naloge.
5. člen
(pridobitne dejavnosti)
Društvo lahko pridobiva sredstva za izvajanje nalog v skladu z nameni društva
tudi s pridobitno dejavnostjo, ki se izvaja kot dopolnilna dejavnost nepridobitni
dejavnosti. Sredstva iz pridobitnih dejavnosti se lahko porabljajo le za
doseganje ciljev društva.
Pridobitne dejavnosti društva so:
 J58.140 izdajanje revij in druge periodike (s tematiko področja zaščite
živali)
 J59.110 produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (za namene
osvečanja o pravilnem ravnanju z živalmi in iskanju skrbnikov zapuščenih
živali)
 J59.140 kinematografska dejavnost (predvajanje filmov, dokumentarcev,
oddaj s področja živalovarstva)
 J59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij (s področja
živalovarstva)
 M73.120 posredovanje oglaševalskega prostora (sponzorstvo)
 N82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj
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P85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
R90.030 umetniško ustvarjanje (z namenom poučevanja javnosti o zaščiti
živali)
G47.810 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki (na občasnih prireditvah)
G47.820 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstiljami in
obutvijo (na občasnih prireditvah)
G47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (na
občasnih prireditvah)
G47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (po
spletu)
6. člen
(članstvo)

Društvo ima redne, aktivne, podporne in častne člane.
Redni član je tisti član, ki sprejme statut in plača članarino. Redni član ima
pravico do glasovanja.
Aktivni član je redni član, ki aktivno, prostovoljno sodeluje pri delu društva.
Podporni član je redni član, ki ne opravlja prostovoljnega dela.
Častni član društva lahko postane oseba, ki se je posebej uveljavila z delom na
področju dejavnosti društva. Naslov častni član podeli občni zbor. Častni člani,
ki hkrati niso člani društva, nimajo pravice glasovanja ter sodelovanja v organih
društva.
Mladoletne osebe so lahko člani društva (aktivni ali podporni), vendar nimajo
pravice glasovanja ali sodelovanja v organih društva. Aktivno sodelovanje v
društvu je mogoče, v kolikor se s tem strinja zakoniti zastopnik in jih pri tem
spremlja ali poda pisno dovoljenje.
Pridruženi člani so posamezniki ali organizacije, ki finančno ali z drugimi
prispevki pripomorejo pri aktivnostih društva, nimajo pa pravice odločanja.
7. člen
(včlanitev)
Redni član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije
in tudi tuji državljan, ki ustreza pogojem za včlanitev, sprejme statut in plačuje
članarino.
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Član društva je lahko tudi mladoletna oseba in sicer, za osebe mlajše do
dopolnjenega sedmega leta starosti podpiše pristopno izjavo njen zakoniti
zastopnik. Za osebe od sedmega do petnajstega leta pa mora zakoniti
zastopnik podpisati pisno soglasje.
Članstvo traja od včlanitve oziroma od plačila prve članarine do 31.marca
naslednje leto. Če član tudi po pisnem opominu ne poravna članarine, se mu
članstvo zamrzne – dokler ne plača članarine, nima pravice do glasovanja.
Državljan, katerega prošnja je bila zavrnjena, se lahko pritoži na občni zbor.
Odločitev občnega zbora je dokončna.
O sprejemu v redno članstvo odloča upravni odbor društva skladno s pravili
društva.
Pogoji za včlanitev:
 zasluge in/ali izkušnje in/ali izobrazba in/ali druge reference o delu z
živalmi oziroma želja po aktivnem sodelovanju v društvu ali/ali
 podpis pisne pristopne izjave.
8. člen
(pravice in dolžnosti članov)
Vsi redni člani društva imajo enake pravice in dolžnosti (razen mladoletnih
članov, ki nimajo pravice do glasovanja).
Pravice rednih članov so:
 da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 da aktivno sodelujejo pri delovanju društva,
 da so obveščeni o delu društva in njegovem poslovanju,
 da se javno deklarirajo kot člani društva,
 da jih društvo kot predstavnik stroke zaščiti, če so ogrožene njihove
pravice,
 da po svoji želji izstopijo iz društva.
Dolžnosti rednih članov so:
 da upoštevajo statut društva,
 da redno plačujejo članarino,
 da spoštujejo pravila in sklepe društva,
 da po svojih zmožnostih sodelujejo pri delovanju društva,
 da skrbijo za ugled društva.

4

9. člen
(prenehanje članstva)
Redno članstvo v društvu preneha:
 z izstopom, o katerem član pisno obvesti upravni odbor,
 s smrtjo člana,
 z izključitvijo člana, o kateri odloča upravni odbor, če član škoduje
društvu (npr. namerno ravna proti interesom društva ali ob včlanitvi
posreduje napačne podatke, ki pozitivno vplivajo na odločitev o včlanitvi),
 s črtanjem, če član kljub pisnemu opominu ne poravna članarine.
Člani društva, ki so bili izvoljeni v organe društva, so dolžni o svojem izstopu
obvestiti upravni odbor vsaj 30 dni pred izstopom.
Ob črtanju ali izključitvi se lahko član pritoži na občni zbor. Odločitev občnega
zbora je dokončna.
10. člen
(javnost delovanja)
Delovanje društva in njegovih organov je javno, kar se uresničuje s
posredovanjem podatkov o delu društva, sejah in sestankih vseh članom, s
pripravo tiskovnih konferenc, s pravico članov do vpogleda v zapisnike in drugo
dokumentacijo društva.
Določeni podatki lahko pomenijo strokovno tajnost in se lahko tudi ne
objavljajo, o čemer odloča upravni odbor društva.
Za zagotavljanje javnosti delovanja društva je odgovoren predsednik le-tega.
11. člen
(organi društva)
Organi društva so:
 občni zbor oziroma zbor članov,
 izvršni odbor,
 nadzorni odbor,
 častno razsodišče.
O ustanovitvi zgoraj navedenih drugih organov odloča občni zbor.
Mandatna doba organov društva je štiri leta.
O tem, ali bodo volitve tajne ali javne, odloča občni zbor na samem zasedanju.
Organ društva preneha, če je razrešen na rednem ali izrednem občnem zboru.
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12. člen
(občni zbor)
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.
Občni zbor:
 voli predsednika, člane izvršnega odbora ter druge organe,
 sklepa o dnevnem redu društva (npr. na sestanku),
 sprejema statut, njegove spremembe ter morebitne druge akte društva
 odloča o prenehanju delovanja društva,
 sprejema delovni program in smernice društva,
 potrjuje nove sekcije društva na pobudo izvršnega odbora,
 razrešuje pritožbe na sklepe nadzornega odbora ter na sklepe upravnega
odbora glede izključitve člana,
 potrjuje častne člane,
 sklepa o finančnem načrtu,
 obravnava in sprejema letno poročilo društva,
 odloča o drugih zadevah skladno s statutom in pravili društva.
Občni zbor se sestane vsaj enkrat letno, da sprejme poročilo, zaključni račun in
program dela. Skliče ga predsednik; če ga ta ne skliče, ga lahko skliče izvršni
odbor (na lastno pobudo ali na zahtevo nadzornega odbora ali petine članov
občnega zbora). Člani morajo biti o sklicu obveščeni vsaj osem dni pred
dnevom, za katerega je sklican občni zbor.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj polovica članov.
Če ob predvidenem začetku ni prisotna polovica članov, se začetek preloži za
30 minut, nato je zbor sklepčen ne glede na število prisotnih članov. Svoje
sklepe občni zbor sprejema z dvotretjinsko večino prisotnih, o javnosti
glasovanja pa odloča zbor na samem zasedanju.
Po potrebi se lahko skliče tudi izredni občni zbor, če je treba razrešiti nujno
zadevo; obravnava se samo zadevo, za katero je bil sklican. Izvršni odbor je
dolžan sklicati izredni občni zbor (na svojo zahtevo ali zahtevo vsaj petine
članov občnega zbora) najkasneje v enem mesecu, ko prejme to zahtevo.
Zahteva mora biti pisna, z navedbo, zakaj naj se občni zbor skliče.
Na zboru članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, zapisnikar in
overitelj zapisnika.
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13. člen
(izvršni odbor)
Izvršni odbor je operativno vodstvo društva, ki opravlja organizacijske, upravne,
administrativne in strokovno-tehnične zadeve.
Sestavljajo ga predsednik in še pet članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani
izvršnega odbora med sabo izvolijo tajnika in blagajnika.
Pri delu izvršnega odbora lahko sodelujejo vsi aktivni člani društva, ki imajo
pravico posvetovanja, ne pa tudi glasovanja.
Izvršni odbor odloča z večino glasov. Sejo izvršnega odbora skliče predsednik
društva na svojo ali pobudo kateregakoli člana, na njej pa mora biti prisotnih
vsaj polovica članov odbora. O poteku seje se vodi zapisnik.
Izvršni odbor:
 vodi društvo in skrbi za izvajanje nalog društva,
 upravlja s premoženjem društva v skladu s smernicami občnega zbora,
določa višino članarine, pripravlja finančni načrt ter zaključni račun
 poroča članom o delu društva,
 skrbi za javnost delovanja društva,
 sklicuje zbor članov in predlaga dnevni red,
 je pristojen za spremembo naslova sedeža društva,
 predlaga kandidatno listo za organe društva in za imenovanje častnih
članov,
 odloča o kršitvah in disciplinskih postopkih,
 ustanavlja nove sekcije znotraj društva ter zveze društev s sorodnimi
društvi.
Izvršni odbor za svoje delo odgovarja občnemu zboru.
Sestaja se minimalno enkrat letno, da pregleda in oceni delovanje društva. Sejo
izvršnega odbora skliče in vodi predsednik; sklepe sprejema z večino glasov
prisotnih. Na seji so lahko vabljeni in prisotni tudi drugi člani, ki pa nimajo
pravice glasovanja.
O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in tajnik.
Izvršni odbor lahko mandat preneha predčasno, če se tako odločijo člani
izvršnega odbora ali če tako odloči občni zbor. Prenehanje mandata mora biti
razvidno iz zapisnika organa, ki je tako odločil. Obveščeni morajo biti vsi člani in
sklican občni zbor, na katerem se v izvršni odbor izvoli nove člane.
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14. člen
(nadzorni odbor)
Nadzorni odbor je nadzorni organ društva, ki nadzoruje delo izvršnega odbora
in ostalih organov. Sestavljata ga dva člana, ki jih izvoli občni zbor in ki ne
moreta biti hkrati člana izvršnega odbora. Nadzorni odbor veljavno sklepa, če
glasujeta oba člana soglasno.
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora in da vrši
nadzor nad finančnim, materialnim in drugim poslovanjem društva.
Nadzorni odbor lahko predčasno preneha mandat, če se tako odločita oba člana
nadzornega odbora ali če tako odloči občni zbor. Prenehanje mandata mora biti
razvidno iz zapisnika organa, ki je tako odločil. Obveščeni morajo biti vsi člani in
sklican občni zbor, na katerem se v nadzorni odbor izvoli nove člane.
Nadzorni odbor poroča občnemu zboru vsaj enkrat letno in le-temu tudi
odgovarja.
15. člen
(častno razsodišče)
Častno razsodišče odloča o kršitvah dolžnosti članov, o neizpolnjevanju
organizacijskih pravil in etičnih načel. Članom društva lahko izreče naslednje
disciplinske ukrepe:
 opomin,
 javni opomin oziroma opomin pred izključitvijo in
 izključitev.
Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana društva, ki pričnejo
postopek na pobudo predsednika, lahko pa tudi na predlog katerega koli člana.
Ob odločanju mora bit prisotna večina članov, odločitev se sprejme z večino
prisotnih članov. Prizadeti ima pravico v roku 15 dni podati pritožbo na
odločitev častnega razsodišča občnemu zboru, ki pritožbo obravnava na svoji
naslednji seji; ta odločitev pa je dokončna.
16. člen
(predsednik in tajnik)
Predsednika voli občni zbor na štiri leta. Mandat lahko preneha predčasno, po
svoji želji ali na zahtevo občnega zbora. O prenehanju njegovega mandata
morajo biti obveščeni vsi člani, na občnem zboru pa izvoljen nov predsednik.
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Naloge predsednika:
 zastopanje in predstavljanje društva pred državnimi in uradnimi organi,
 predstavljanje društvo v javnosti,
 skrb za uresničevanje programa,
 sklicevanje občnega zbora.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. V njegovi odsotnosti lahko
predsednika s pooblastilom nadomešča drug član.

Tajnika izvolijo člani izvršnega odbora vsaka štiri leta. Mandat lahko preneha
predčasno, izvršni odbor mora izvoliti novega tajnika, o tem pa morajo biti
obveščeni vsi člani.
Naloge tajnika:
 skrb za organizacijske in administrativne zadeve,
 skrb za koordinacijo med organi društva,
 druge naloge po sklepu izvršnega odbora ali občnega zbora.
Za svoje delo je tajnik odgovoren občnemu zboru.
17. člen
(sekcije in skupine)
Za lažje izvajanje dejavnosti lahko upravni odbor ali občni zbor ustanovita
sekcije/sekcijo in projektno/e skupino/e.
Vsaka sekcija ali skupina je samostojno telo društva, ki pa mora delovati v
skladu s statutom društva in za svoje delo odgovarja organom društva.
Člani sekcije pripravijo program dela, ki ga potrdi in zanj skrbi upravni odbor.
Člani bodoče ali obstoječe sekcije izvolijo predstavnika - vodjo sekcije, ki jih
predstavlja v organih društva in drugod ter sklicuje sestanke.
Projektna-delovna skupina je ustanovljena za čas, ko poteka projekt in preneha,
ko je končana naloga, za katero je bila ustanovljena. Društvo lahko k
sodelovanju v projektni skupini povabi tudi zunanje sodelavce.
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18. člen
(sodelovanja)
Društvo lahko vstopi v zvezo sorodnih društev oziroma organizacij, ki imajo
podobne namene. O vstopu v zvezo odloča občni zbor. Dejavnost mednarodne
organizacije oziroma zveze organizacij, v katere društvo vstopa, ne sme biti v
nasprotju z interesi Republike Slovenije.
19. člen
(viri dohodkov)
Viri dohodkov društva so naslednji:
 članarina,
 prispevki in donacije članov ter posameznikov, ki niso člani,
 dotacije državnih organov za realizacijo delovnega programa,
 prispevki donatorjev in sponzorjev,
 dohodki iz pridobitne dejavnosti,
 drugi dohodki.
Društvo razpolaga s sredstvi v okviru finančnega načrta, ki ga sprejme občni
odbor.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad
odhodki, ga porabi izključno za uresničevanje svojega namena ter ciljev
oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove ustanovitelje, člane ali druge
osebe je nična.

20. člen
(premoženje)
Društveno premoženje oziroma imetje predstavljajo vse njegove premičnine,
nepremičnine in denarna sredstva na bančnem računu društva.
Osnovna sredstva so vpisana v interno inventarno knjigo.
S premoženjem društva upravlja upravni odbor – razen o nakupu in prodaji
nepremičnin odloča občni zbor.
Društvo v okviru svoje dejavnosti skrbi za varovanje imetja društva, preprečuje
njegovo poškodovanje, uničenje ali odtujitev ter tudi za varstvo predmetov in
dobrin, ki so jih člani zaupali društvu v hrambo.
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21. člen
(poslovanje)
Finančno poslovanje se vrši v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in
računovodskimi standardi, ki veljajo za društva. Vodi se po načelih
blagajniškega in materialnega poslovanja.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj transakcijski račun, preko
katerega poteka finančno poslovanje.
S finančnim in materialnim poslovanjem društva ima pravico biti seznanjen
vsak član društva.
22. člen
(administracija)
Za opravljanje administrativnih, računovodskih in knjigovodskih del se lahko
pridobi zunanje sodelavce.
Društvo izdela letno poročilo, ki obsega resnični prikaz premoženja in
poslovanja društva. Sprejme ga zbor članov.
Podpisnik plačilnih dokumentov in obrazcev je predsednik društva.
23. člen
(prenehanje društva)
Društvo preneha:
 po volji članov,
 s spojitvijo ali pripojitvijo,
 s stečajem,
 na podlagi sodne odločbe,
 po samem zakonu.
Društvo preneha po volji članov, če tako odloči zbor članov z dvotretjinsko
večino prisotnih članov.
V sklepu o prenehanju društva mora občni zbor določiti drugo nevladno
organizacijo s podobno dejavnostjo ali drugo nepridobitno pravno osebo
javnega prava, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilu
neporabljenih proračunskih sredstev prenese premoženje društva.
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O sklepu o prenehanju društva je zastopnik društva dolžan obvestiti pristojni
organ v roku 30 dni in zahtevati izbris iz registra društev.
24. člen
(prehodne določbe)
Ta statut je sprejet in velja od dne, ko ga potrdi občni zbor. Uporabljati pa se
začne, ko pristojni organ potrdi njegovo skladnost z zakonom.
Za tolmačenje pravil je pristojen izvršni odbor.

Novo mesto, 22. marec 2019

Pripravila: Lina Debeljak

Predsednica: Vesna Plavec
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Tajnica: Tatjana Harlander

