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V skladu z  8.  in 9. členom Zakona o društvih (U.L. RS ,štev. 6O/95 in 89/99) je Ustanovni občni 
zbor dne 27.10.2001 sprejel sklep o ustanovitvi SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA 
LABORATORIJSKE ŽIVALI 
 
 

STATUT 
 
 

SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA LABORATORIJSKE ŽIVALI 
 

TEMELJNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Slovensko društvo za laboratorijske živali (v nadaljevanju Društvo) je znanstvena in strokovna 
nepridobitna, neprofitna, neodvisna, nevladna in prostovoljna organizacija, v katero se združujejo 
znanstveniki in strokovnjaki s področij, katerih predmet dela so (stalno ali občasno) živali v 
raziskavah.  
 

2. člen 
Ime Društva je: Slovensko društvo za laboratorijske živali (SDLŽ).  
Sedež Društva je na naslovu: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana. Društvo deluje 
na območju Republike Slovenije. V primeru mednarodnega udejstvovanja Društva, bo društvo 
uporabljalo ime : Society for laboratory animals of Slovenia (SLAS) 
 

3. člen 
Društvo ima svoj pečat, ki je okrogle oblike, premera 3 cm, na obodu pečata je napis SLOVENSKO 
DRUŠTVO ZA LABORATORIJSKE ŽIVALI, v sredini pa je lik miške. Društvo ima svoj znak, ki 
je okrogle oblike, na obodu znaka je napis SLOVENSKO DRUŠTVO ZA LABORATORIJSKE 
ŽIVALI, v sredini pa je lik miške. 
 

4. člen 
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami ali društvi s podobno dejavnostjo v Republiki 
Sloveniji ali izven nje. 
 

5. člen 
Člani Društva uveljavljajo svoje pravice in obveznosti na rednih in izrednih občnih zborih in na sejah 
organov. V organih Društva odločajo o organizacijskih vprašanjih in o vsebini dela Društva. 
 

6. člen 
Delovanje Društva je javno. Društvo predstavlja, zastopa in zanj podpisuje predsednik Društva, v 
njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik predsednika. Če sta oba odsotna, Društvo predstavlja in 
zastopa tajnik Društva ali za to pooblaščena oseba. 
Društvo obvešča svoje člane: 
- s pravico vpogleda v zapisnike organov Društva 
- preko sredstev javnega obveščanja 
- na rednih sestankih Društva 
- lahko preko glasila Društva 
- preko spletne strani Društva 
- preko izdajanja strokovne literature v slovenskem in/ali angleškem jeziku 
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- preko elektronske pošte 
- na druge načine 
 
Korespondenca med Društvom in njegovimi člani ter zainteresirano javnostjo lahko poteka v 
slovenskem in/ali angleškem jeziku.  
 
Širšo javnost obvešča Društvo tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje 
vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov ali druge. 
 

7. člen 
Listine finančnega značaja podpisuje predsednik skupaj z blagajnikom. Listine in dopise 
administrativnega značaja podpisuje tajnik v okviru pooblastil, ki jih določi izvršni odbor.  
 
 

NAMEN IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA 
 

8. člen 
Namen Društva je : 
- pospeševati napredek na področju Znanosti o laboratorijskih živalih 
- omogočati in pospeševati izmenjavo informacij o 3R načelih in dobrih praks med vsemi, ki delajo 
z živalmi za raziskovalne namene 
- sodelovati s posamezniki in organizacijami doma in v tujini, s področja vzreje, reje in dela z 
laboratorijskimi živalmi, njihovega dobrega počutja in izboljšanja tehnologije reje 
- skrbeti za izobraževanje in razvoj na področju Znanosti o laboratorijskih živalih 
- zastopati interese članov 
- Društvo ima pravico dajati mnenja pri pripravi vseh pravnih aktov, ki se nanašajo na živali v 
raziskavah 
- Društvo se lahko s strani države pooblasti za opravljanje določenih javno - pravnih nalog 
- Društvo skrbi v slovenskem prostoru za uveljavljanje modernih standardov načrtovanja in izvajanja 
raziskav na živalih - pri delu z živalmi v raziskavah spodbuja etična načela in dobro laboratorijsko 
prakso  
 
Dejavnosti društva: 
- Izdajanje brezplačnega internega glasila Društva 
- Organizacija znanstvenih in strokovnih seminarjev in delavnic s področja dejavnosti Društva 
- Povezovanje z mednarodnimi organizacijami s področja laboratorijskih živali 
- Brezplačno svetovanje članom društva pri delu z živalmi v raziskavah 
 
 

ČLANSTVO 
 

9. člen 
Društvo ima redne, izredne in častne člane. Redni člani so znanstveniki in strokovnjaki, ki se 
ukvarjajo z laboratorijskimi živalmi oz. imajo interes za delo z laboratorijskimi živalmi in imajo 
pravico odločanja. Izredni člani so osebe, ki imajo interes za delo z laboratorijskimi živalmi in nimajo 
pravice odločanja. Častni člani so osebe, ki imajo posebne zasluge za dejavnost, s katero se Društvo 
ukvarja. Izredne in častne člane Društva sprejema občni zbor, predlaga jih Izvršni odbor. Kandidati 
za nove člane predhodno predložijo pismeno pristopno izjavo, kateri se doda tudi elektronski naslov. 
Član Društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan. Društvo ima lahko tudi podporne 
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člane - sponzorje, ki so fizične ali pravne osebe. Društvu pomagajo materialno, moralno ali kako 
drugače. Sponzorji lahko sodelujejo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja. 
 

10. člen 
Naziv častnega člana lahko skupščina podeli na predlog Izvršnega odbora članu, ki ima posebne 
zasluge za razvoj in uspešno delo Društva. Naziv častnega člana se lahko podeli tudi nečlanu Društva, 
ki lahko sodeluje na sejah skupščine, nima pa pravice odločanja. Člani plačajo članarino enkrat letno. 
Višino članarine določi občni zbor. 
 

11. člen 
Pravice članov Društva so : 
- da volijo organe Društva in da so izvoljeni v organe Društva 
- da sodelujejo pri delu Društva, predlagajo ukrepe in sklepe 
- da aktivno delajo v vseh organih, v katere so izvoljeni 
- da odločajo in sodelujejo na razpravah na občnih zborih in drugih sestankih v okviru Društva in da 
so z njegovim delom in delom organov redno, popolno, objektivno in pravočasno seznanjeni. 
- da postavljajo vprašanja organom Društva in dobijo nanje odgovore v zvezi s programom in delom 
Društva 
- da se udeležujejo vseh aktivnosti, ki jih organizira Društvo, da dobijo strokovno ali znanstveno 
pomoč pri vzreji, reji, raziskavah, in strokovnem ali znanstvenem izpopolnjevanju 
 

12. člen 
Dolžnosti članov Društva so : 
- da sodelujejo pri delu Društva 
- da opravljajo funkcijo, za katero so bili izvoljeni 
- da opozarjajo na nepravilnosti pri delu Društva in dajo pripombe in stališča 
- da spoštujejo sprejeta Pravila, se ravnajo po njihovih določilih in izvršujejo sklepe organov in 
sprejete obveznosti 
- da skrbijo za ugled Društva 
- da skrbijo za razvoj Društva 
- da redno plačujejo članarino 
Neizpolnjevanje navedenih dolžnosti predstavlja disciplinsko kršitev. 
 

l3. člen 
Članstvo v Društvu preneha: 
- z izključitvijo na podlagi odločbe Častnega razsodišča 
- s prostovoljnim izstopom 
- s črtanjem 
- s smrtjo 
 
Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru (blagajniku ali tajniku) pošlje pisno izjavo 
o izstopu. 
 
Izvršni odbor črta iz članstva člana, če ta kljub opominu po izteku roka, določenega v opominu, ne 
plača članarine za tekoče leto, brezpogojno pa mu preneha članstvo, če članarine ne plača dve leti 
zapored. 
 
Člana se iz Društva izključi na podlagi izrečenega pravnomočnega disciplinskega ukrepa. 

ORGANIZACIJA DRUŠTVA, NJEGOVI ORGANI IN PRISTOJNOSTI 
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14. člen 

Organi Društva so : 
- Občni zbor (skupščina) 
- Izvršni odbor 
- Nadzorni odbor 
- Častno razsodišče (disciplinska komisija) 
 
Vodstvene in organizacijske funkcije v Društvu so: predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik. 
Najvišji organ Društva je občni zbor. 
 
 

15. člen 
Občni zbor na svojih sejah voli organe Društva in nosilce vodstvenih in organizacijskih funkcij 
Društva izmed svojih članov na predlog Izvršnega odbora ali na predlog vsaj treh članov društva. 
Volitve vseh organov Društva so javne. Mandat članov organov Društva traja štiri leta. Člani organov 
se lahko na isto funkcijo izvolijo večkrat. Voli se predsednika oz. predsednico podpredsednika ter 
ostale organe društva. 
 

16. člen 
Občni zbor je lahko reden in izreden. Sestavljajo ga vsi člani Društva. Redni občni zbor sklicuje 
predsednik Društva na predlog izvršnega odbora enkrat na leto. Občni zbor Društva se lahko po 
potrebi skliče tudi na izredno zasedanje. Skliče ga lahko predsednik na pobudo Izvršnega odbora, na 
zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov Društva. Kdor zahteva sklic Izrednega 
občnega zbora, mora predložiti dnevni red in ustrezno gradivo zanj. Izredni občni zbor sklepa samo 
o stvari, za katero je sklican. Izvršni odbor je dolžan sklicati Izredni občni zbor najkasneje v roku 
enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče Izredni občni 
zbor polovica članov Društva.  
Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za 
katerega je sklican. Na občnem zboru člani odločajo o vseh zadevah, določenih s temi pravili. Za 
svoje delo so občnemu zboru odgovorni vsi organi Društva. 
 

17. člen 
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob 
predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 10 minut, nakar je občni zbor 
sklepčen, če je navzočih vsaj deset članov. 
 

18. člen 
Občni zbor odpre predsednik Društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. 
Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno 
komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe. 
 

19. člen 
Občni zbor: 
- na svoji prvi seji sprejme sklep o ustanovitvi Društva 
- sprejema Pravila Društva, spremembe in dopolnitve teh pravil 
- obravnava in odloča o delu organov, ocenjuje njihovo delo in obravnava njihova poročila 
- obravnava in sprejema letni delovni program in finančni načrt za posamezno leto in njihovo izvršitev 
- sprejema zaključni račun Društva 
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- voli in razrešuje organe, predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika Društva 
- določa višino članarine 
- sklepa o prenehanju delovanja Društva 
- odloča o pritožbah proti sklepom Izvršnega odbora ali odločbam Častnega razsodišča 
- odloča o prenehanju članstva 
- opravlja tudi druge zadeve, za katere je pristojen v skladu s Statutom 
- podeljuje naziv častni član 
- imenuje in razrešuje uredništvo javnega glasila, ki ga Društvo izdaja  
- določa programsko zasnovo javnega glasila  
 

20. člen 
Občni zbor Društva sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o 
spremembi Pravil ali o prenehanju delovanja Društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve 
tretjini navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov. Način glasovanja 
določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov Društva, ne morejo o tem glasovati člani 
organov Društva. 
 

21. člen 
V izvršnem odboru je 7 članov (predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in še 3 ostali člani). 
Predsednik predlaga dnevni red in vodi seje. V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik. 
 

22. člen 
Izvršni odbor : 
- lahko predlaga ali zahteva sklic izrednih občnih zborov 
- oblikuje predlog sprememb in dopolnitev Statuta 
- vodi delo Društva med dvema občnima zboroma 
- izvršuje sklepe občnega zbora 
- oblikuje predlog letnega delovnega programa, finančnega načrta in zaključnega računa 
- organizira aktivnosti Društva 
- predlaga sprejem novih članov 
- ustanavlja in ukinja komisije 
- sprejema odločitve o izdajanju priznanj; pohval, častnih znakov zasluženim članom. 
 
Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo 
delovno področje. 
 
Izvršni odbor sklepa z večino glasov vseh članov odbora. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. 
Izvršni odbor upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na 
občnem zboru. 
 

23. člen 
Nadzorni odbor nadzira finančno - materialno poslovanje Društva, ki mora biti v skladu z 
računovodskimi standardi in spremlja delo Izvršnega odbora med dvema občnima zboroma. V 
Nadzornem odboru so trije člani. Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije 
člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Člani Nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani 
Izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej Izvršnega odbora, vendar brez pravice 
odločanja. 
 

24. člen 
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Častno razsodišče ima tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Sklepa z večino glasov vseh 
članov razsodišča. Častno razsodišče posluje po Disciplinskem pravilniku.  
 

25. člen 
Častno razsodišče obravnava kršitve in izreka kazni članom, ki kršijo Pravila Društva in ne spoštujejo 
sklepov organov Društva. Postopek začne na predlog predsednika Društva ali na predlog posameznih 
članov. 
 

26. člen 
Častno razsodišče lahko izreče kršiteljem naslednje ukrepe: 
- opomin 
- javni opomin 
- izključitev iz Društva 
 

27. člen 
Zoper sklep razsodišča se član Društva lahko pritoži v 15. dneh od sprejema sklepa na občni zbor 
Društva kot drugostopenjski organ. Odločitev tega je dokončna. 
 
 

28. člen 
Predsednik zastopa in predstavlja Društvo, sklicuje občni zbor in predlaga dnevni red. Predsednik 
skrbi za izvajanje vseh sklepov organov Društva in je odredbodajalec za izdatke Društva. Predsednika 
v njegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik. Pooblastilo mora biti pismeno. Predsednik seznanja 
občni zbor o delu Društva in njegovih organov. 
 
 

29. člen 
Tajnik Društva vodi administrativno delo v Društvu, evidenco o sprejetih sklepih in njih izvršitvah, 
ureja arhiv, oblikuje zapisnike organov in sestavlja poročila o delu Društva, ter opravlja tudi druge 
zadeve za katere ga pooblasti predsednik oz. organi Društva. 
 
 

30. člen 
Delo blagajnika je javno. Blagajnik vodi blagajno, finančno in knjigovodsko poslovanje ter usklajuje 
knjige in evidence, posluje z banko, sestavlja vsa poročila s svojega področja in oblikuje osnutek 
finančnega načrta ter zaključnega računa za posamezno leto. 
 
 

DELOVANJE V DRUŠTVU 
 

31. člen 
Vse funkcije so častne. 
 
 
 

MATERIALNA SREDSTVA IN NJIHOVI VIRI 
 

32. člen 
Viri materialnih sredstev : 
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- članarina 
- izredni prihodki (darila, prispevki sponzorjev) 
- javna sredstva 
- drugi viri 
 

33. člen 
Finančna sredstva se uporabljajo v skladu s finančnim načrtom. Vsak član ima pravico vpogleda v 
finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje Društva, če to ni povezano z dodatnimi stroški. 
Za pomoč in urejanje finančno materialnih zadev lahko društvo najame finančnega strokovnjaka. 
 
 

KONČNE DOLOČBE 
 
 

34. člen 
Društvo preneha: 
- s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov. Društvo v 15. dneh obvesti 
pristojni organ, da vnese to zaznambo v Register društev in izda ustrezno odločbo 
- z odločbo pristojnega državnega organa 
- če pade število članov pod deset 
 

35. člen 
V primeru prenehanja Društva pripadajo njegova sredstva Društvom za zaščito živali (sorazmerno). 
 
 

36. člen 
Ta pravila so veljavna od dneva sprejema na Ustanovnem občnem zboru, to je od 27.10.2001 
dalje. 
Popravek 21. člena Statuta SDLŽ je bil soglasno sprejet na Občnem zboru 24.1.2013. 
Popravki statuta SDLŽ v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah (21/18) so bili sprejeti s strani 
večine članov SDLŽ na dopisni seji Občnega zbora, ki je trajala od 9.3.2021 do 12.3.2021. 
 
 
Ljubljana, dne 12.3.2021 
 
 
Tajnica društva :                                                                                        Predsednica društva: 
izr.prof.dr. Tatjana Pirman      zn.sod.dr. Martina Perše 

        
 
 


