
Na osnovi Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/2006) je ustanovni zbor  Društva 
ljubiteljev eksotičnih živali Ljubljana, sprejel

TEMELJNI AKT

Društva ljubiteljev eksotičnih živali BIOEXO, Ljubljana

Splošne določbe

1. člen

Društvo ljubiteljev eksotičnih živali BIOEXO, je prostovoljno, nepolitično, samostojno,
nepridobitno  združenje  fizičnih  oseb,  ki  se  združujejo  zaradi  skupno  določenih
interesov,  opredeljenih  v  temeljnem  aktu  društva  in  v  skladu  z  zakonom  o
društvih. 

2. člen

Namen društva je uveljavljanje in pospeševanje različnih aktivnosti z združevanjem 
ljubiteljev eksotičnih živali, organiziranjem razstav in tekmovanj ter usposabljanjem
članov društva. Društvo deluje samostojno in primarno ne izvaja pridobitne 
dejavnosti. Deluje po načelu enakopravnosti, amaterizma in sol idarnost i  ter  
sodeluje z drugimi podobnimi organizacijami in zvezami. Društvo izvaja 
pridobitno dejavnost pri organiziranju razstave eksotičnih živali BIOEXO s 
zaračunavanjem vstopnine za ogled razstave obiskovalcem. Društvo v okviru 
razstave eksotičnih živali v skladu z  Zakonom o igrah na srečo občasno priredi 
klasično igro na srečo - srečelov zaradi pridobivanja sredstev za financiranje 
dejavnosti, določenih s splošnimi akti prireditelja. Društvo je dne 28.12.2011 na 
osnovi občnega zbora iz dne 23.12.2011, vložilo vlogo o statusu društva ki deluje v 
javnem interesu na Ministrstvo za šolstvo, znanost in vis.

3. člen

Društvo deluje z imenom Društvo ljubiteljev eksotičnih živali BIOEXO, sedež 
društva je v Kranju, Bavdkova ulica 29. Znak društva je kuščar s pripisom 
Društva ljubiteljev eksotičnih živali, BIOEXO. Pečat društva je okrogel. Velikost
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premera je 3,9 cm. Številka elektronske pošte društva je: info@bioexo.si. 
Spletna stran društva je : http://www.bioexo.si/. 

4. člen

Naloge društva so:

- organiziranje razstav in sejmov eksotičnih živali v skladu z zakonodajo;
- oblikovanje programa dela;
- izvajanje koncepta in strategije razvoja ljubiteljstva eksotičnih živali v 

okviru delovanja društva;
- določanje pogojev za izvajanje programa dela;
- izvajanje nacionalnih ali mednarodnih projektov in programov s področja 

ljubiteljstva in varstva eksotičnih živali oz. sodelovanje pri njih;
- spremljanje uveljavljanja in razvoja ljubiteljstva eksotičnih živali;
- dajanje pobud za strokovno pomoč pri uveljavljanju in organiziranju 

sekcij in krožkov ljubiteljev eksotičnih živali;
- nabava sredstev in opreme za potrebe članov in organiziranje razstav;
- sodelovanje z lokalno skupnostjo, šolami, gospodarstvom pri 

informiranju o lastništvu eksotičnih živali;
- zastopanje interesov društva ter sodelovanje s podobnimi organizacijami

doma in v tujini; 
- z izdajanjem tiskanih stvari (knjige, brošure, letaki, plakati, časopis, 

kasete …), kar mora biti povezano z nameni in nalogami društva.

5. člen

Članstvo

Član  društva  je  lahko  državljan  Republike  Slovenije  ali  pa  tujec,  ki  sprejme
temljni  akt  društva.  Članstvo  je  prostovoljno.  Kdor  želi  postati  član  društva
mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo da želi postati član društva.
Zaveže  se,  da  bo  deloval  v  skladu  s  temeljnim  aktom  društva  ter  plačeval
članarino. Če se v društvo včlani mladoletnik, podpiše pristopno izjavo njegov
zastopnik. Društvo ima redne in častne člane. Častni član ne plačuje članarine
in ima lahko tudi druge ugodnosti.  Častni član postane vsakdo, ki s svojim delom
in/ali živalmi sodeluje na razstavi eksotičnih živali Bioexo vsaj enkrat letno.

6. člen

Pravice članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva;
- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva;
- da dajejo pobude in mnenja organom in vodstvu društva za boljše delo;
-    da so obveščeni o delu društva ter njegovem finančnem stanju;
- da sodelujejo na razstavah, tekmovanjih in drugih prireditvah društva ter 
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v skladu z navodili vodstva zastopajo društvo na podobnih prireditvah 
doma in v tujini;

- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu.
7. člen

Dolžnosti članov so:
- da se ravnajo po temeljnem aktu društva;
- da sodelujejo pri izvajanju ciljev in nalog društva;
- da redno plačujejo članarino;
- da svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane društva;
- da sodelujejo na razstavah;
- da skrbijo za opremo in ostala sredstva na razstavah in sejmih.

8. člen

Prenehanje članstva

Članstvo v društvu preneha: 
- s prostovoljnim izstopom;
- s črtanjem;
- z izključitvijo;
- s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana
črta  iz članstva  skupščina društva s sklepom, če slednji kljub  opominu ne plača
članarine v tekočem letu. 

9. člen

Organi društva

Organi društva so: 
- skupščina društva;
- upravni odbor;
- nadzorni odbor.

10. člen

Skupščina

Skupščina je najvišji  organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Je lahko redna
ali  izredna. Redno skupščino skliče UO enkrat letno.  Izredno pa se skliče po
sklepu  UO,  na  zahtevo  NO ali  na  zahtevo  1/3  članov.  UO je  dolžan  sklicati
izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če UO izredne
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skupščine  ne  skliče  v  predpisanem  roku,  jo  skliče  predlagatelj,ki  mora
predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Skupščina sklepa le o zadevi,
zaradi katere je bila sklicana. 0 sklicu skupščine in predloženem dnevnem redu
morajo biti  člani društva seznanjeni najmanj 14. dni pred sklicem. Skupščina je
sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se
zasedanje preloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če
je  prisotnih  najmanj  11  članov.  Glasovanje  je  praviloma  javno,  lahko  pa  se
člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. 

11. člen

Naloge skupščine:
- sklepa o dnevnem redu skupščine;
- sprejema in spreminja temeljni akt in druge akte društva;
- sprejema program dela društva;
- obravnava poročila organov društva;
- sprejema finančni načrt in zaključni račun;
- voli in razrešuje člane UO in NO;
- odloča o višini članarine;
- odloča o pritožbah zoper sklepe UO;
- ustanavlja in ukinja komisije društva;
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;
- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva;
- odloča o zadevah, ki jih predlagajo člani;
- odloča o prenehanju društva;
- podeljuje nagrade in pohvale za posebne zasluge.

Posamezni  predlogi  za  obravnavo  morajo  biti  poslani  skupščini  v  pisni  obliki
najmanj 8 dni pred sklicem. 0 delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo
predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja. 

12. člen

Upravni odbor

Upravni  odbor  je izvršilni  organ skupščine,  ki  opravlja  organizacijska,  strokovno
tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama.
Suvereno  odloča  o  vseh  zadevah  delovanja  društva.  UO  je  za  svoje  delo
odgovoren skupščini. Šteje 2 člana. 

Sestavljajo ga: 
- predsednik;
- blagajnik;

 UO se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Mandatna doba članov je 4 
leta. 

4 / 9



13. člen

Naloge UO so:
- sklicuje skupščino in uresničuje njene sklepe;
- skrbi za izvrševanje programa dela društva;
- pripravlja predloge aktov društva;
- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
- upravlja s premoženjem društva po sklepu skupščine;
- ustanavlja in ukinja komisije društva;
- pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa;
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva ter
- opravlja naloge, ki mu jih naloži skupščina.

14.člen

UO dela na sejah,  ki  jih  sklicuje  predsednik  društva,  v  njegovi  odsotnosti  pa
blagajnik.  UO  je  sklepčen,  če  je  na  seji  prisotnih  več  kot  polovica  članov.
Veljavne  sklepe  sprejema  z  večino  glasov  prisotnih.  UO  lahko  za  izvajanje
določenih  nalog  imenuje  komisije.  Naloge,  število  članov  in  predsednika
komisij določi UO. Člani komisije so lahko le člani društva. 

15. člen

UO  lahko  ustanovi  tudi  sekcije  ali  krožke,  kot  obliko  delovanja.  Sekcije
ustanovi UO na pobudo članov društva. Sekcije delujejo v skladu s temeljnim
aktom društva in so dogovorne UO. 

16. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo UO in drugih organov društva ter opravlja nadzor
nad  finančnim  in  materialnim  stanjem  društva.  Nadzorni  odbor  enkrat  letno
poroča skupščini, kateri je odgovoren za svoje delo. 

NO  šteje  dva  člana,  ki  jih  izvoli  skupščina.  Člani  izmed  sebe  izvolijo
predsednika. Člani NO ne morejo biti tudi člani UO. Lahko sodelujejo na sejah
UO,  vendar  ne  morejo  glasovati.  NO  je  sklepčen,  če  so  na  seji  prisotni  vsi
člani. Mandat traja 4 leta. 
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17. člen

Predsednik društva:
- je pismeno določen zastopnik društva;
- je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za 

dobo 4 let;
- zastopa in predstavlja društvo pred drugimi organi in organizacijami 

doma in v tujini;
- je odgovoren za delovanje društva v skladu s temeljnim aktom in 

pravnim redom Republike Slovenije;
- za svoje delo je odgovoren skupščini in UO.
- na letni skupščini poda poročilo o svojem delu.
- skrbi za strokovno delo društva;
- skrbi za strokovno izobraževanje članov društva;
- skrbi za izvedbo razstav v organizaciji društva;
- na letni skupščini poda poročilo o svojem delu.
- skrbi za ažurno obveščanje članov društva z aktivnostmi društva;
- skrbi za ažurno seznanjanje širše javnosti z delovanjem društva;
- ureja spletne strani društva;

18. člen

Blagajnik:

- skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela;
- izvoli ga skupščina za dobo 4 let in je njej tudi odgovoren za svoje delo;
- vodi korespondenco in zapisnike organov društva;
- skrbi za izdelavo letnih in drugih poročil;
- skrbi za stike in obveščanje medijev;
- vodi evidenco o članih;
- skrbi za arhiv društva;
- vodi evidenco o finančnih obveznostih članov;
- vodi finančno-materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančnem 

in blagajniškem poslovanju;
- sprejema in izdeluje račune v skladu s finančnim poslovanjem;
- izvaja izplačila prejetih obveznosti;
- skrbi za transparentno finančno poslovanje društva;
- poroča skupščini o finančnem poslovanju društva (predstavitev 

zaključnega računa) na letni skupščini;

19. člen

Delovanje društva je javno. Javnost zagotovljena tako,da društvo svoje člane 
obvešča:
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- preko spletnih strani na naslovu http://users.volja.net/bioexo/;
- preko sredstev javnega obveščanja;
- s pravico vpogleda v zapisnik organov društva.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva
javne,  da  organizira  okrogle  mize  na  razstavi  in  vabi  predstavnike  javnega
obveščanja.  Za zagotovitev  javnosti  dela  ter  dajanje  točnih  informacij  o  delu
društva je odgovoren predsednik društva. 

20. člen

Finančno in materialno poslovanje društva

Viri dohodkov so:
- članarina;
- darila in volila;
- prispevki donatorjev in sponzorjev;
- javna sredstva;
- dohodek iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva;
- drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek, ga lahko porabi le
za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. 

21. člen

Premoženje  društva  sestavljajo  vse  premičnine  in  denarna  sredstva.  Društvo
razpolaga  s  finančnimi  sredstvi  v  skladu  s  programom in  letnimi  plani,  ki  jih
sprejme  skupščina.  Na  redni  skupščini  člani  vsako  leto  obravnavajo  in
sprejmejo zaključni račun. 

22. člen

Finančno  in  materialno  poslovanje  mora  biti  v  skladu  z  računovodskimi
standardi, ki veljajo za društva. Poslovne knjige in letno poročilo so sestavljeni
tako,  da  lahko omogočijo  ocenjevanje  ali  so  presežki  prihodkov nad odhodki
porabljeni za namene delovanja društva, določene v 25. členu temeljnega akta.
Listine  podpisujeta  predsednik  in  blagajnik.  Blagajniške  listine  odobrita  in
podpišeta  predsednik  in  blagajnik.  Društvo  ne  opravlja  pridobitne  dejavnosti,
zato  bo  vodilo  poslovne  knjige  v  obliki  vodenja  knjige  prejemkov  in  izdatkov
(blagajniški  dnevnik),  preostale  podatke  za  letno  poročilo  pa  bo zagotovilo  z
letnim  popisom  in  ocenitvijo,  saj  prihodki  predvidoma  ne  bodo  presegli  2
milijonov tolarjev. Društvo bo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu,
izdelalo letno poročilo, ki bo vsebovalo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida
s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati
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resnični  prikaz  premoženja  in  poslovanja  društva.  Ob  statusnih  spremembah
oz. prenehanju društva bo izdelano letno poročilo tudi med letom, po stanju na
dan statusne spremembe. V primeru sprememb količine prihodkov ali  statusa
društva  bo  na  skupščini  sprejeta  ustrezna  sprememba  računovodskega
poslovanja in eventuelno določen revizor računovodskih izkazov.

23. člen

Društvo ima svoj TRR račun pri __Nova Ljubljanska banka d.d._________. 

24. člen

Nagrade in priznanja

Za  izredno  prizadevnost  in  uspešnost  pri  delu,  tekmovanju  ali  za  ustvarjene
materialne pogoje za delo, lahko skupščina podeli članom in drugim pravnim in
fizičnim osebam nagrade, priznanja in pohvale,  ki  se izvajajo po pravilniku ki
ga sprejme UO.

25. člen

Prenehanje društva

Društvo lahko preneha: 
- po samem zakonu;
- po sklepu skupščine.

O  prenehanju  ali  spremembi  društva  odloči  skupščina  z  večino  glasov.
Prenehanje  se  opravi  po  predpisanem  postopku,  izterjajo  se  dolgovi  in
poravnajo obveznosti.  V primeru prenehanja društva po volji  članov preide po
poravnavi  vseh  obveznosti  društveno  premoženje  na  po  dejavnosti  sorodno
društvo.  Ime  tega  društva  se  določi  v  sklepu  o  prenehanju  društva .

26. člen

Spremembe in dopolnitve temeljnega akta se sprejemajo po enakem postopku
kot temeljni akt. Vsi predlogi za spremembo in dopolnitve morajo biti predloženi
v pisni obliki UO najmanj tri mesece pred skupščino društva. 
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27. člen

Ta  temeljni  akt  je  sprejela  skupščina  Društva  ljubiteljev  eksotičnih  živali
BIOEXO dne,  9.3.2007 in  začne veljati  takoj,  ko  ga  potrdi  pristojni  registrski
organ.  Dopolnila  so  se  sprejela  s  klavzulo  dne  14.3.2008  in  13.11.2009  in
pričnejo veljati po potrditvi pristojne institucije.

Blagajnik:                                                                         Predsednik:
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