
Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list SRS št. 61/06, 58/10) in na podlagi pravnega reda Republike 
Slovenije je Skupščina Slovenskega biokemijskega društva dne 28. 10. 2010 kot svoj temeljni akt 
sprejela svoj statut. 

 

STATUT 

Slovenskega biokemijskega društva 

I. Splošna določila 

Člen 1 

Slovensko biokemijsko društvo (v nadaljevanju: društvo) ko t  p r avn a  o seb a  c iv i l nega  p r av a  
j e  prostovoljna, nevladna, nepolitična in neprofitna organizacija biokemikov in molekularnih 
biologov s področja države, članstvo v njem pa je prostovoljno. 

 

Ime društva je: Slovensko biokemijsko društvo. V mednarodnih stikih se uporablja angleško 
izvedbo imena: Slovenian Biochemical Society. 

Društvo je pravna oseba, ki posluje po tem statutu in v skladu z zakonom o društvih. Društvo deluje 
na območju Republike Slovenije. 

Društvo se lahko včlani v druge organizacije, ki imajo sorodno dejavnost. 

Člen 2 

Sedež društva je v Ljubljani, Jamova cesta 39.  

Člen 3 

Društvo ima okrogli pečat z nazivom Slovensko biokemijsko društvo, Ljubljana in znak, ki 
predstavlja stiliziran kompleks med molekulo DNA in beljakovino. 

Člen 4 

Slovensko biokemijsko društvo je prostovoljno strokovno društvo, v katerem se združujejo člani, ki 
s svojim delom kakorkoli raziskujejo snovi, ki sestavljajo žive organizme, ali se zanje zanimajo. 
Težišče dela članov društva je na področju biokemije in molekularne biologije. 

Člen 5 

Delo društva je odprto ožji strokovni in tudi širši javnosti. Javnost dela zagotavljajo organi društva 
tako, da dajejo pravočasno popolne in resnične informacije o vprašanjih s svojega delovnega 
področja in omogočajo vsem, ki jih to zanima, prisotnost na sestankih ter vpogled v gradiva sej in 
zapisnike. Priložnostno obveščajo javnost o delu in problemih društva z lastnimi publikacijami in 
objavami v časopisju, radiu in televiziji. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik 
društva. 



Člen 6 

Viri dohodkov in finančno poslovanje društva so javni in vsak član društva ima pravico vpogleda v 
tozadevno dokumentacijo. 

Člen 7 

Društvo zastopa predsednik društva, v primeru njegove odsotnosti pa član upravnega odbora ali 
drug član društva, ki ga pooblasti predsednik ali član upravnega odbora. 

II. Namen, cilji in naloge 

Člen 8 

Društvo ima predvsem naslednje namene in cilje: 
- popularizirati znanstveno kulturo na področju biokemije in molekularne biologije v teoriji in 

praksi, 
- izobraževati, vzgajati in nuditi članstvu in ostalim občanom ustrezno znanje s področja 

biokemije in molekularne biologije in razvijati ter stimulirati veselje do raziskovalnega dela na 
tem področju, 

- skrbeti za nenehni kvalitetni dvig vseh dejavnosti v društvu v organizacijskem in tehničnem 
smislu, 

- sodelovati z drugimi organizacijami pri dejavnostih, ki so v interesu društva, gospodarstva, 
družbene skupnosti in popularizacije znanosti. 

Člen 9 

Naloge in dejavnosti društva: 
- spodbuja izobraževanje s področja biokemije in molekularne biologije, 
- organizira znanstvene sestanke, 
- informira člane društva o znanstvenih, strokovnih in organizacijskih vprašanjih doma in po 

svetu, 
- pospešuje stike med delavci s področja biokemije, molekularne biologije in sorodnih strok ter 

ustreznimi društvi doma in po svetu, 
- si prizadeva, da se rezultati s področja biokemije in molekularne biologije uporabijo v medicini, 

javnih službah in gospodarstvu, 
- sodeluje z drugimi društvi in ustanovami v R Sloveniji in drugod po svetu ter po potrebi vanje 

delegira svoje člane, 
- skrbi za ustrezno vrednotenje stroke v družbi, 
- obvešča svoje člane o aktualnostih s področja biokemije in molekularne biologije, 
- promovira dejavnosti društva v strokovni in laični javnosti, 
- podeljuje društvena priznanja za vrhunske dosežke na področju biokemijskih znanosti na 

znanstveno-raziskovalnem ali pedagoškem področju, za uspešen prenos znanstveno-
raziskovalnih izsledkov v prakso in za dolgoletno organizacijsko in/ali strokovno delo v sekcijah 
ali organih društva. 



Člen 10 

Društvo opravlja naslednje pridobitne dejavnosti: 
- prodaja promocijskih materialov, 
- izdaja in prodaja tiskanih in elektronskih publikacij, 
- organizacija srečanj, 
- organizacija znanstvenih srečanj, kongresov, 
- organizacija seminarjev in posvetovanj, 
- pridobivanje sponzorskih sredstev, 
- nudenje svetovalnih storitev. 

Društvo opravlja pridobitne dejavnosti skladno z določili zakona o društvih ter le v obsegu 
potrebnem za uresničevanje svojega namena in ciljev, oziroma potrebe uresničevanja nepridobitne 
dejavnosti. 

III. Dolžnosti in pravice članov 

Člen 11 

Redni član društva lahko postane vsak državljan RS ali državljan druge države, ki pokaže upravičen 
interes za sprejem v članstvo društva. Tuji državljani lahko postanejo člani društva na predlog dveh 
rednih članov društva. Društvo ima tudi častne in izredne člane. Član društva postane oseba s 
pisno pristopno izjavo in plačilom članarine. 

Člen 12 

Sprejem rednih članov v društvo se opravi na prošnjo upravnemu odboru društva. O upravičenosti 
interesa in sprejemu v članstvo odloča upravni odbor in pri tem predvsem upošteva kandidatovo 
delo. 

Izredne člane društva potrdi skupščina na predlog upravnega odbora. 

Člen 13 

Častni član društva lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem storila društvu usluge velike 
vrednosti ali izjemno prispevala k razvoju biokemije in molekularne biologije, in ki ga društvo kot 
tako imenuje. Sklep o imenovanju sprejme skupščina. 

Izredni član društva je oseba, ki uživa visok ugled na področju biokemijskih znanosti. 

Člen 14 

Članstvo v društvu lahko preneha: 
- z izstopom: Član izstopi iz društva prostovoljno, ko poda upravnemu odboru pisno izjavo o 
odstopu. 
- z izključitvijo: Član je izključen iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, če zavestno ravna 
proti interesu in ugledu društva, ali če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje. 
- s smrtjo. 



Člen 15 

Člani društva imajo pravico: 
- da volijo in so voljeni v organe društva, 
- da uživajo ugodnosti, ki izhajajo iz članstva v društvu, 
- da sodelujejo pri delu organov društva. 

Člen 16 

Dolžnosti članov društva so: 
- da redno plačujejo članarino z izjemo častnih in izrednih članov, 
- da spoštujejo statut in odločbe ter sklepe organov društva, 
- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničevanju delovnega programa, 
- da tvorno sodelujejo pri delu organov društva. 

IV. Organi društva 

Člen 17 

Organi društva so: Skupščina, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Častno razsodišče in Disciplinska 
komisija. 

Za člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča in Disciplinske komisije 
velja načelo nezdružljivosti funkcij. 

V organih društva praviloma ni več kot en član iz iste inštitucije. 

Člen 18 

Nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen v isti organ društva. Mandat organov 
društva je 4 leta. Izvoljeni organi nastopijo svoj mandat s 1. januarjem naslednjega leta.  

Člen 19 

Skupščina je najvišji organ društva, sestavljajo jo vsi člani društva. Skupščini so za svoje delo 
odgovorni vsi drugi organi društva. 

Skupščina voli in razrešuje Upravni odbor, Nadzorni odbor, Častno razsodišče in Disciplinsko 
komisijo. Skupščina na predlog upravnega odbora imenuje odbore in komisije, ki so poleg osnovnih 
potrebni za delovanje oziroma izvajanje nalog društva. 

Člen 20 

Skupščino sklicuje Upravni odbor. Dnevni red, način dela in glasovanje določa Skupščina. Zapisnik 
podpišejo zapisnikar in predsednik delovnega predsedstva ter dva overitelja. 

Člen 21 

Skupščina je sklepčna, če je prisotna najmanj polovica vseh članov društva, ki imajo v tekočem letu 
poravnane vse obveznosti. Če ob uri, ob kateri je skupščina sklicana, ni zadostnega števila članov, 
se skupščina začne čez 15 minut, če je prisotna vsaj 1/5 vseh članov društva. 

Skupščina sprejema sklepe z večino glasov prisotnih, s tem da člani Upravnega odbora in 
Nadzornega odbora ne morejo glasovati, ko Skupščina sklepa o poročilih teh organov in o 



razrešnicah tem organom. Vsak član društva ima en glas. Na podlagi pooblastila drugih članov 
glasovanje ni možno. 

Če Skupščina odloča o spremembi statuta, je potrebno, da za spremembo statuta glasujeta najmanj 
2/3 vseh članov. 

Člen 22 

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redna skupščina je vsako leto, praviloma pa v okviru rednih 
znanstvenih srečanj društva. Vsaka 4 leta je volilna skupščina. Izredna skupščina pa je po sklepu 
upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Izredna 
skupščina mora biti najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve. V primeru, da upravni odbor ne 
skliče izredne skupščine, jo skliče predlagatelj sam, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredna 
skupščina sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bila sklicana. 

Člen 23 

Pristojnosti skupščine: 
- sprejemanje Statuta društva ter njegovih sprememb in dopolnitev, 
- sprejemanje smernic dela društva in njegovih organov, 
- sklepanje o poročilih Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, Disciplinske 
komisije, delovnih skupin in delegacij, 
- voli in razrešuje predsednika društva, člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega 
razsodišča in Disciplinske komisije, 
- razpravlja in sklepa o višini članarine, 
- dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora, Častnega razsodišča in 
Disciplinske komisije, 
- sklepa o prenehanju delovanja društva, 
- sprejema letno poročilo, 
- sprejema letni program dela društva, 
- imenuje častne in izredne člane. 

Člen 24 

Delo med dvema skupščinama opravlja upravni odbor kot izvršilni organ.  

Upravni odbor sestavljajo predsednik društva in štirje člani, ki se volijo posebej. Predsednik društva 
je hkrati predsednik upravnega odbora. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. 

Člen 25 

Predsednik upravnega odbora sklicuje seje Upravnega odbora in jih tudi vodi. Društvo predstavlja 
navzven na vseh področjih, razen na tistih, za katere so posamezne naloge poverjene drugim članom 
Upravnega odbora. Upravni odbor izmed sebe izbere tajnika, ki opravlja administrativne posle 
društva, in blagajnika, ki ga pooblasti za opravljanje finančnih poslov društva. Vsak član upravnega 
odbora je pooblaščen, da podpisuje v imenu društva za svoje področje. 

Člen 26 

Upravni odbor se sestaja po potrebi. Sejo upravnega odbora sklicuje predsednik. Predsednik je 
dolžan sklicati sejo upravnega odbora, če jo zahtevajo člani upravnega odbora ali nadzorni odbor. 

Upravni odbor veljavno sklepa, če je prisotna več kot polovica njegovih članov. Upravni odbor 
lahko sprejema sklepe tudi korespondenčno. Sklep je sprejet korespondenčno, če zanj glasuje 
večina članov upravnega odbora. O seji upravnega odbora se vodi zapisnik. 



 

Člen 27 

Upravni odbor društva ima predvsem naslednje pravice in dolžnosti: 
- pripravi in skliče redne in izredne Skupščine društva, 
- uresničuje sklepe Skupščine, 
- sprejema akte društva, 
- pripravlja letno poročilo, 
- določa o tekoči porabi materialno finančnih sredstev v skladu s programom dela, ki ga sprejme 
Skupščina, 
- izvršuje sprejet letni delovni načrt,  
- predlaga višino letne članarine, 
- predlaga spremembe in dopolnitve statuta, 
- sklepa o sprejemu v članstvo, 
- po potrebi ustanavlja strokovne komisije in delovne skupine, 
- pripravlja predlog programa dela društva, 
- razpolaga s sredstvi društva (omejitve: ne sme brez sklepa skupščine prodajati nepremičnin, se 
zadolževati nad določen znesek ipd.), 
- skrbi za redno organizacijo društvenih srečanj v skladu s Pravilnikom o organizaciji 
znanstvenih srečanj Slovenskega biokemijskega društva, 
- odloča o prejemnikih društvenih priznanj v skladu s Pravilnikom o podeljevanju društvenih 
priznanj. 

Člen 28 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli Skupščina društva. Konstituira se na prvi 
seji. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Veljavne sklepe sprejema, če zanje glasujeta 2 člana od 
3 prisotnih. 

Člani Nadzornega odbora imajo pravico prisostvovati sejam Upravnega odbora brez pravice 
odločanja. 

Nadzorni odbor nadzira finančno in materialno poslovanje društva, izvajanje pravil in drugih aktov 
društva, izpolnjevanje dolžnosti in pravic članov in organov društva in obveščanje članov društva. 
O tem poroča Skupščini in sproti obvešča Upravni odbor. 

Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, a najmanj enkrat letno. Za svoje delo je odgovoren Skupščini. 

Člen 29 

Častno razsodišče in Disciplinska komisija štejeta po 3 člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. 

Člen 30 

Organi društva se volijo na Skupščini. Upravni odbor sestavi listo kandidatov za člane posameznih 
organov društva. Z listo seznani članstvo 2 tedna pred skupščino. 

Člen 31 

Častno razsodišče društva razsoja o spornih dejanjih članov, razsoja o poštenosti njihovega 
znanstveno-raziskovalnega dela, kadar je to sporno in skrbi za etičnost raziskovalnega dela članov 
društva. 



Člen 32 

Za disciplinski prekršek članov društva se štejejo nespoštovanja statuta in sklepov organov društva, 
storjena namerno ali iz malomarnosti ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in 
ugled društva. 

O prekrških odloča na prvi stopnji Disciplinska komisija po disciplinskem pravilniku društva. 

Disciplinska komisija lahko izreče članom društva naslednje ukrepe: 
- opomin 
- izključitev. 

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku. 

Člen 33 

O pritožbi proti odločitvi Častnega razsodišča ali disciplinske komisije odloča na svojem prvem 
naslednjem sklicu Skupščina kot drugostopenjski organ. 

Odločitev Skupščine je dokončna. 

V. Materialno-finančno poslovanje 

Člen 34 

Društvo pridobiva sredstva iz naslednjih virov: 
- članarine članov društva, 
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 
- z darili in volili, 
- s prispevki donatorjev, 
- iz javnih sredstev, 
- preko opravljanja pridobitne dejavnosti, 
- drugi viri. 

Člen 35 

Finančno poslovanje društva se uresničuje v okviru sprejetega programa dela društva. 
Odredbodajalec je pooblaščeni član upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. 
Za izredne izdatke, ki niso predvideni v programu dela, je potreben sklep Upravnega odbora. 

Člen 36 

Društvo (blagajnik) vodi knjige in zagotavlja podatke o svojem finančnem poslovanju v skladu z 
računovodskimi standardi in drugimi veljavnimi predpisi. 

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje društva. 

Nadzor opravlja Nadzorni odbor društva. 

Člen 37 

Finančno poslovanje društva poteka preko tekočega računa pri izbrani banki. 

Denarna sredstva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju 
Upravnemu odboru. 



VI. Javnost dela društva 

Člen 38 

Skupščine in seje organov so javne. Za zagotavljanje javnosti dela društva in njegovih organov je 
odgovoren predsednik. Širšo javnost in člane društva društvo obvešča s pomočjo javnih glasil, 
spletnih strani in lastnih publikacij. 

VII. Prenehanje društva 

Člen 39 

Društvo preneha obstajati na podlagi sklepa skupščine društva z 2/3 večino vseh članov ali če 
število pade pod 10 ali pa z odločbo pristojnega upravnega organa o prepovedi dela. 

V primeru, da društvo preneha obstajati, se premoženje v celoti nakaže v dobrodelne namene. O 
namenu sredstev odloča Upravni odbor. 

VIII. Prehodna in končna določila 

Člen 40 

Statut v sedanji obliki je bil sprejet s potrditvijo 2/3 članov društva 28. 10. 2010 in prične veljati 
takoj. S tem preneha veljati Statut, ki je bil sprejet 14. 9. 2001. 

 

Ljubljana, dne 28. 10. 2010 

Tajnik društva: Predsednica društva: 
prof. dr. Gregor Anderluh prof. dr. Marinka Drobnič Košorok 


