STATUT
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Društva za pomoč živalim
Velenje
1.člen
(temeljni akt)
Ta statut je temeljni akt društva po 8. in 9.členu Zakona o društvih (Uradni list RS št.60/95 in 89/99).
2.člen
(društvo)
Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se v skladu z zakonom
združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v tem statutu.
3.člen
(ime društva)
Ime društva je "Društvo za pomoč živalim Velenje", skrajšano ime "POŽIV Velenje".
4.člen
(sedež društva)
Sedež društva je v Velenju.
5.člen
(namen društva)
Namen društva je osveščanje javnosti in posameznikov glede človekovega odnosa do živalskega sveta in
do narave nasploh ter graditev sonaravnega sožitja med ljudmi in živalmi.
6.člen
(naloge društva)
V skladu z namenom iz predhodnega člena si društvo zastavlja naslednje naloge:
• uveljavljanje humanega in odgovornega odnosa do živali in do narave na splošno,
• zbiranje in posredovanje informacij o lastnostih, življenju in življenjskih pogojih domačih živali in
živali, ki živijo v naravi,
• informiranje javnosti in posameznikov o tem, kako pravni red RS ureja odnose med človekom in
živalmi (Zakon o zaščiti živali), sodelovanje pri dopolnitvah in spremembah predpisov ter pomoč
pri uveljavljanju omenjenega reda,
• skrb za živali, potrebne pomoči in oskrbe.
7.člen
(povezovanje)
Društvo se zaradi uspešnejšega uresničevanja svojih nalog povezuje in sodeluje s sorodnimi društvi,
interesnimi skupinami, organizacijami ter gibanji v Republiki Sloveniji in v tujini, sodeluje pa tudi s
pristojnimi organi.
8.člen
(znak in pečat)
Znak društva je stilizirana podoba živali (psa), ki se uporablja v pečatu.
Pečat je okrogle oblike, premera 35mm in poleg znaka društva vsebuje še napis 'POŽIV Velenje'.
Društvo v pravnem prometu uporablja registrirano ime društva.
9.člen
(članstvo)
Vsakdo lahko postane član in deluje v društvu pod enakimi pogoji; člani društva lahko postanejo tako
državljani RS kot tujci, ki živijo v RS delj kot eno leto.
Osebe, ki so starejše od 15 let in ki soglašajo z namenom in nalogami društva, za pristop podpišejo
pristopno izjavo.
10.člen
(mladoletni člani)
Člani so lahko tudi mladoletni državljani RS.
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Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov
zakoniti zastopnik, ki ga zastopa v organih društva. Mladoletnik med dopolnjenim 7. in 15. letom mora
ob vstopu v društvo priložiti overovljeno pisno soglasje svojega zakonitega zastopnika.
11.člen
(pravice in dolžnosti člana)
Član ima pravico:
• da sooblikuje in uresničuje naloge društva,
• da voli in je voljen v organe društva,
• da je prisoten na sestankih vseh organov društva,
• da je obveščen o dejavnostih društva,
• da zaprosi za razrešitev,
• da izstopi.
Član ima dolžnost:
• da se ravna po statutu društva in sprejetih sklepih organov društva in
• da plačuje članarino.
12.člen
(prenehanje članstva)
Članstvo preneha:
• z izstopom ali
• s smrtjo.
13.člen
(častno članstvo)
Častni član je lahko oseba, ki ima posebne zasluge za dejavnost oz. doseganje ciljev društva.
Častno članstvo podeljuje izvršni odbor društva.
14.člen
(simpatizerstvo)
Simpatizer je lahko vsakdo, ki dopolni 15 let starosti in ki soglaša z namenom in nalogami društva.
Simpatizer ima vse pravice in dolžnosti članov razen da:
• ne more biti voljen, ne more voliti v organe društva in ne glasovati ter
• ne plačuje članarine.
15.člen
(organi društva in njihov mandat)
Organi društva so:
• občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani društva, kot najvišji organ. Občni zbor izmed članov društva
izvoli
o predsednika,
o izvršni odbor in
o nadzorni odbor.
Mandat vseh voljenih organov društva je dve leti. Število zaporednih mandatov ni omejeno.
16.člen
(občni zbor)
Občni zbor sklicuje predsednik društva najmanj enkrat letno, obvezno vsaj 14 dni pred iztekom svojega
mandata. Mimo predsednika ga lahko skličeta tudi izvršni odbor z odločitvijo večine svojih članov ali
nadzorni odbor s soglasnim sklepom.
Pristojnosti občnega zbora so:
• sprejem sprememb in dopolnitev društvenega statuta,
• sprejem poslovnika o delu občnega zbora in volitve predsedstva občnega zbora,
• sprejem poslovnikov drugih organov društva, če se občni zbor odloči zanje,
• volitve predsednika društva,
• volitve tajnika, blagajnika in članov izvršnega odbora,
• volitve članov nadzornega odbora,
• določanje nalog društva,
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• ocena opravljenega dela društva,
• sprejem poslovnega poročila in poročila nadzornega odbora,
• sklepanje o višini članarine ter
• sklepanje o prenehanju obstoja društva.
Občni zbor sprejema svoje odločitve z večino glasov prisotnih članov.
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor
tedaj ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot
10 članov. Če sklepčnost tudi tedaj ni zagotovljena, se občni zbor skliče ponovno v roku 14 dni.
Zaporedni trikratni neuspešni sklic občnega zbora je razlog za prenehanje obstoja društva.
17.člen
(predsednik društva)
Predsednik društva je obenem tudi predsednik izvršnega odbora. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru
društva.
Predsednik društva:
• zastopa društvo v javnosti,
• zastopa društvo v pravnem prometu,
• sklicuje in vodi seje izvršnega odbora in občnega zbora,
• opravlja druge naloge, za katere ga zadolžita občni zbor in izvršni odbor.
Predsednika med odsotnostjo nadomešča tajnik društva.
18.člen
(izvršni odbor)
Izvršni odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, blagajnik in dva člana; v primeru pogodbe za opravljanje
računovodskih del po 20.členu tega statuta se lahko namesto blagajnika izvoli dodatni član izvršnega
odbora.
Izvršni odbor opravlja neposredne naloge za uresničitev namena društva v skladu s statutom in z
usmeritvami občnega zbora, organizira izvajanje dejavnosti društva in razporeja finančna sredstva
društva.. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru društva.
Izvršni odbor sklicuje predsednik po potrebi oz. najmanj dvakrat letno. Predsednik ga je dolžan sklicati
tudi na zahtevo najmanj treh članov izvršnega odbora ali na zahtevo nadzornega odbora.
Izvršni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica njegovih članov. Sklepi so sprejeti, če
zanje glasuje večina navzočih članov izvršnega odbora društva.
19.člen
(tajnik društva)
Tajnik društva opravlja tehnično-administrativne naloge in skrbi za pretok informacij v društvu. S
posebnim pooblastilom izvršnega odbora lahko opravlja tudi tekoče naloge blagajnika.
20.člen
(blagajnik in računovodstvo)
Blagajnik skrbi za evidenco finančnih in materialnih sredstev in je odgovoren za skladnost finančnega
poslovanja društva s predpisi, s tem statutom in s sklepi društvenih organov. Za opravljanje
računovodskih del lahko izvršni odbor sklene pogodbo z zunanjim računovodskim servisom.
21.člen
(nadzorni odbor)
Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo organov društva, skladnost porabe z namenom društva ter
finančno in materialno poslovanje društva. O svojih ugotovitvah poroča občnemu zboru.
Nadzorni odbor ima tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika in zapisnikarja.
Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov odbora. Sklepi nadzornega odbora so
veljavni, če zanje glasuje večina navzočih članov odbora, razen v primeru, ko nadzorni odbor uveljavlja
svojo posebno pravico.
22.člen
(posebna pravica nadzornega odbora)
Nadzorni odbor ima v primeru kršitev društvenega statuta pravico in pooblastilo, da pisno zahteva od
predsednika društva sklic seje izvršnega odbora. Na dnevnem redu te seje mora biti točka, zaradi katere
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je bil zahtevan sklic seje, predsednik nadzornega odbora pa mora biti na to sejo vabljen in na njej
prisoten.
Če se predsednik društva na zahtevo nadzornega odbora iz prejšnjega odstavka v roku 14 dni ne odzove,
ima nadzorni odbor pravico, da sam skliče sejo občnega zbora, na katere dnevnem redu mora biti točka,
zaradi katere je sejo sklical. Sklep nadzornega odbora o sklicu občnega zbora na lastno pobudo, torej
mimo predsednika in izvršnega odbora, mora biti sprejet soglasno in v polni zasedbi.
23.člen
(manjšinsko stališče)
V primeru, kadar sklepi organov niso bili sprejeti soglasno, se v zapisnik, če manjšina to zahteva, ob
večinskem stališču zapiše tudi manjšinsko stališče.
24.člen
(javnost dela)
Društvo skrbi za javnost svojega dela z obveščanjem javnosti skozi medije, z distribuiranjem zloženk in
brošur ipd.
Delo vseh organov društva je javno; sejam vseh organov lahko pod pogojem, da ne motijo dela teh
organov, prisostvujejo člani in zainteresirani nečlani.
Na seje izvršnega odbora se vabi tudi predsednika nadzornega odbora.
Zapisniki vseh organov društva so članom na vpogled na sedežu društva.
25.člen
(financiranje in finančno poslovanje)
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
• s članarino,
• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
• z darili in volili,
• s prispevki donatorjev,
• iz javnih sredstev,
• iz drugih virov.
Finančno poslovanje društva se odvija preko žiro računa v skladu s predpisi. Društvo mora predložiti
poročilo o poslovanju v preteklem letu organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov,
do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja dejavnosti društva se sme porabiti samo za
izvajanje dejavnosti, za katero je bilo društvo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je v nasprotju z zakonom, torej nična.
26.člen
(združevanje)
Društvo se lahko z drugimi društvi, ki imajo iste interese, poveže v zvezo društev.
Sklep o takšni povezavi sprejme izvršni odbor društva.
27.člen
(prenehanje obstoja društva)
Društvo preneha obstajati, ko sklep o tem sprejme občni zbor kot najvišji organ društva. V sklepu mora
biti navedeno ime društva, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva.
Tudi sklep o tem, da se društvo spoji z drugim društvom oz. pripoji drugemu društvu, s čimer preneha
obstajati kot samostojno društvo, lahko sprejme samo občni zbor kot najvišji organ društva.
Če društvo preneha obstajati po samem zakonu oz. zaradi treh zaporednih neuspešnih sklicev občnega
zbora, se morebitno preostalo premoženje prenese na občinski proračun.
O prenehanju obstoja društva njegov predsednik obvesti pristojni organ v roku 30 dni.
28.člen
(datum sprejema in začetka veljavnosti statuta)
Ta statut je sprejel ustanovni občni zbor društva dne 7.januarja 2002 in stopi v veljavo z dnem
registracije društva.
Predsednik društva

