
 

Na podlagi Zakona o društvih je občni zbor Društva likovnih umetnikov Ljubljana sprejel 

dne, 8.1.2014 spremembe Statuta, Izvršni odbor DLUL pa je na sestanku, dne 13.6.2012, 

uskladil pridobitno dejavnost s standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD). 

Prečiščeno besedilo Statuta se glasi: 

 

S  T  A  T  U  T   
 

DRUŠTVA LIKOVNIH UMETNIKOV LJUBLJANA 

 

 

1. 

 

DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV LJUBLJANA (v nadaljevanju društvo) je strokovno, 

prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi 

razvijanja likovne dejavnosti. 

2. 

 

Ime društva je: Društvo likovnih umetnikov Ljubljana 

 

Kratica  je: DLUL 

 

Sedež društva je v Ljubljani. O naslovu sedeža društva odloča Izvršni odbor. 

 

Društvo združuje likovne umetnike, ki delujejo na območju Mestne Občine Ljubljana. 

 

3. 

 

Društvo ima svoj pečat.  Pečat je okrogle oblike in je v osnovi modre barve. V zgornji 

polovici kroga premera 3,7 cm je napis Društvo likovnih umetnikov Ljubljana. V sredini 

kroga so eden nad drugim trije simboli: krog, kvadrat in trikotnik. V spodnjem delu kroga je 

napis Komenskega ulica 8 Ljubljana.  

  

4. 

 

Društvo je pravna oseba civilnega prava in deluje na območju Republike Slovenije. 

 

Društvo zastopa predsednik društva in skladno s tem statutom prokurist, pri čemer se oba 

volita za dobo 3 let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. Občni zbor lahko 

prokurista razreši tudi pred potekom mandata brez navajanja razlogov. 

 

5. 

 

Društvo je strokovno, prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb. Namen 

in naloge društva so razvoj in uresničevanje umetniške dejavnosti na likovnem področju, 

širjenja likovne kulture in varovanje profesionalnih interesov svojih članov.  

Društvo je s sklepom občnega zbora včlanjeno v Zvezo društev slovenskih likovnih 

umetnikov (ZDSLU). 

 



6. 

 

Društvo uporablja za svojo razstavno dejavnost Galerijo Zveze društev slovenskih likovnih 

umetnikov. Medsebojna razmerja so določena v pravilniku Galerije ZDSLU in drugih galerij 

glede na potrebe. 

 

7. 

 

Društvo uresničuje namene svojega delovanja z naslednjimi nalogami: 

 

- načrtuje likovno dejavnost in akcije na umetniškem področju, 

- daje predloge in programe na področju umetniške dejavnosti, 

- načrtuje in prireja razstave svojih članov in drugih umetnikov v razstavnih prostorih, 

- sodeluje pri izvajanju likovnih prireditev z drugimi sorodnimi institucijami doma in v tujini, 

- potrdi račune za izplačilo honorarjev svojih članov v kolikor tega ne izvaja ZDSLU, 

- si prizadeva za povečevanje prostorov za likovno dejavnost (ateljeji, galerije, ipd.), 

- zastopa in ščiti moralni ugled svojih članov, 

- obvešča javnost o svojem delu in njihovih dosežkih, 

- zbira in hrani arhiv, fototeko, diateko in dokumentacijo o likovnih delih in dejavnosti svojih 

članov. 

 

ČLANSTVO 

 

8. 

 

Član društva je državljan Republike Slovenije, ki pristopi k društvu in se profesionalno 

ukvarja z likovno umetnostjo na območju delovanja društva. 

 

Član društva je lahko tudi tujec, ki pristopi k društvu in umetniško ustvarja. Član društva je 

lahko tudi oseba, ki se ne ukvarja z umetniškim ustvarjanjem. Pogoj za pridobitev članstva iz 

tega odstavka je vabilo k članstvu, podano s strani katerega koli organa društva. 

 

Društvo ima tudi častne člane, ki status pridobijo na podlagi posebnih zaslug. 

 

O izpolnjevanju pogojev za članstvo iz tega člena poda svoje mnenje umetniški svet, na 

podlagi slednjega pa o izpolnjevanju pogojev za pridobitev članstva odloča izvršni odbor. 

 

9. 

 

Pravice in dolžnosti članov so častne. Za delo v organih društva praviloma ne prejemajo 

plačila, le za posebne strokovne naloge lahko izvršni odbor prizna članom ustrezno nagrado. 

 

 

10. 

 

 

Pravice članov društva so, da: 

 

- sodelujejo pri katerikoli dejavnosti, ki jo izvaja društvo, 

- volijo organe društva in so voljeni v organe društva, 



- dajejo predloge in pobude za delo društva, 

- umetniškemu svetu ali izvršnemu odboru predlagajo ustanovitev interesnih sekcij in v njih 

aktivno delujejo, 

- so obveščeni o delovanju vseh organov društva, 

- registrirajo račune za avtorski honorar pri društvu. 

 

11. 

 

Dolžnosti članov društva so, da: 

 

- spoštujejo akte društva, etični kodeks in skrbijo za ugled društva, 

- plačujejo članarino, ki je določena na občnem zboru ZDSLU, 

- sodelujejo v čim večji meri pri dejavnosti društva in varujejo ugled društva, 

- izvajajo umetniško dejavnost. 

 

12. 

 

Članstvo v društvu preneha z izstopom ali izključitvijo ali s prenehanjem delovanja društva. 

 

Član izstopi, če poda pisno izjavo o svoji nameri o izstopu. 

 

Član društva se izključi iz društva, če ne izpolnjuje obveznosti iz etičnega kodeksa in 

finančnih obveznosti do društva po predhodnem opominu kot tudi, če je njegovo delovanje 

takega značaja, da ga ni mogoče ocenjevati za umetniško ali ustvarjalno. 

 

Izključitev iz društva je možna samo po sklepu pristojnih organov društva in sicer izvršnega 

odbora v skladu s  splošnimi akti društva ali na predlog Častnega razsodišča društva. 

 

 

13. 

 

Delovanje društva in njegovih članov je javno. 

 

Javnost se zagotavlja z javnimi sejami organov društva in obveščanjem o svoji dejavnosti v 

javnih glasilih. Vsak član ima pravico dobiti potrebne podatke o delovanju društva. 

 

Poročila društva o letnem delovanju, finančnem stanju, finančnem načrtu in zaključnem 

računu so dostopna vsem članom. 

 

Predsednik društva je odgovoren za zagotovitev javnosti dela organov društva in zagotovitev 

informacij o delovanju društva.  

 

 

14. 

 

Organi društva so: 

- občni zbor,  

- umetniški svet, 

- izvršni odbor, 

- nadzorni odbor, 



- častno razsodišče. 

 

OBČNI ZBOR 

 

15. 

 

Občni zbor je najvišji organ društva. 

 

Občni zbor je pristojen: 

 

- da sprejema statut in druge akte društva kakor tudi spremembe teh aktov, 

- sprejema programe dela in programske usmeritve, 

- voli in razrešuje predsednika društva, izvršni odbor, nadzorni odbor, umetniški svet in 

častno razsodišče, 

- sklepa o prenehanju društva, 

- sklepa o združevanju društva z drugimi organizacijami in zvezami, 

- sprejema finančna poročila, 

- opravlja druge naloge v zvezi s svojo pristojnostjo. 

 

Občni zbor sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor (redni) se sestane 1-krat letno. Občni zbor 

sklepa z navzočim številom prisotnih članov.  

 

Vsi člani morajo biti obveščeni o sklicu občnega zbora na zanesljiv način, najmanj 8 dni pred 

datumom občnega zbora. 

 

Odločitev se sprejema z večino navzočih glasov. 

 

Občni zbor sklice izvršni odbor. 

 

Izredni občni zbor se sklice tudi na zahtevo nadzornega odbora ali 1/4 svojih članov, pri 

čemer tak izredni občni zbor sklepa samo o stvari za katero je sklican. 

 

Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor, najkasneje v roku 30 dni, v nasprotnem 

primeru, ga lahko sklice predlagatelj.  

 

16. 

 

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih najmanj 1/10 vseh članov. Če to število ni doseženo, se 

pričetek prestavi za 30 minut. Po preteku 30 minut občni zbor veljavno sklepa in odloča, če je 

prisotnih vsaj 10 članov, od tega večina članov Izvršnega odbora. 

 

 

 

17. 

 

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva, 

zapisnikar in dva overovatelja zapisnika. 

 

18. 

 



Predsednik je prvi zakoniti zastopnik društva in društvo predstavlja in zastopa samostojno in 

neomejeno. Predsednik podpisuje ustrezne listine, sklicuje sejo Izvršnega odbora in opravlja 

druge naloge po odločitvi Občnega zbora. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru. 

Predsednika voli Občni zbor. 

 

Predsednik društva se voli za dobo 3 let. 

 

V času njegove odsotnosti ima enaka pooblastila podpredsednik, ki ga na prvi seji izvršnega 

odbora izmed sebe izvolijo člani Izvršnega odbora.  

 

IZVRŠNI ODBOR 

19. 

 

Izvršni odbor je izvršilni organ društva in opravlja naslednje naloge: 

 

- uresničuje sklepe občnega zbora, 

- skrbi za izvajanje dejavnosti društva in zveze, 

- uresničuje sprejete načrte dela in finančne načrte, 

- sodeluje z drugimi organi in organizacijami in opravlja druge funkcije za katere ga pooblasti 

občni zbor, 

- skrbi za premoženje društva, 

- sklicuje občni zbor,  

- odloča o sprejemu v članstvo društva, o višini članarine vse v skladu s pravilnikom o 

sprejemu članov, 

- po potrebi najame posebnega strokovnega sodelavca in z njim sklene ustrezno delovno 

pogodbo,  

- imenuje in razreši prokurista s sklepom, 

- sprejema nove člane, ko ugotovi, da oseba izpolnjuje pogoje iz tega statuta za članstvo v 

društvu, 

- podeli ali odvzame status častnega člana. 

 

20. 

 

Izvršni odbor sestavlja 5 članov, od katerih je predsednik izvršnega odbora predsednik 

društva, preostali 4 člani pa se na občnem zboru društva izvolijo za dobo treh let. Člani 

izvršnega odbora na prvi seji izmed sebe izvolijo podpredsednika. 

 

Izvršni odbor dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik oziroma podpredsednik v 

njegovi odsotnosti.  

 

Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Sklepi se sprejemajo 

z večino navzočih glasov.  

 

Izvršni odbor za svoje delo odgovarja občnemu zboru.  

 

20. a  

 

Prokurist je drugi zakoniti zastopnik društva, ki ima omejena pooblastila v zvezi z 

administrativno operativnimi dejavnostmi društva, vse pa v okviru navodil Izvršnega odbora. 

Prokurist v okviru v okviru pooblastil  Izvršnega odbora društvo zastopa samostojno in je za 



svoje delo odgovoren Izvršnemu odboru. Prokurist ni obvezen organ društva in ga voli Izvršni 

odbor za mandatno dobo 3 let. 

 

NADZORNI ODBOR 

 

21. 

 

Nadzorni odbor šteje 3 člane. Izvoli ga občni zbor za dobo 3 let. Nadzorni odbor deluje in 

odloča samo v prisotnosti vseh treh članov in odloča z večino glasov. Izmed sebe izvoli 

predsednika. Član nadzornega odbora ne sme biti hkrati član izvršnega odbora ali drugih 

društvenih organov.  

 

 

22. 

 

Nadzorni odbor stalno nadzoruje pravilnost finančnega poslovanja društva, delo organov 

društva pri izvajanju sklepov, sprejetih na občnem zboru in odgovarja občnemu zboru, ki mu 

vsaj enkrat letno pisno poroča.  

 

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE 

 

23. 

 

Častno razsodišče šteje 3 člane, ki jih izvoli občni zbor za mandatno dobo 3 let. Deluje samo 

ob navzočnosti vseh treh članov in sklepe sprejema z večino glasov. Izmed sebe izvoli 

predsednika. Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru. 

Pripravi na svoji prvi seji etični kodeks v sodelovanju z izvršnim odborom in umetniškim 

svetom društva, ki ga sprejme občni zbor. 

Pripravi pravilnik, ki ga sprejme občni zbor. 

Predlaga postopek za ugotavljanje kršitve etičnega kodeksa s strani posameznih članov 

društva. 

Predlaga izvršnemu odboru izključitev člana iz društva ali opomin. 

 

24. 

 

Zoper sklep častnega razsodišča se prizadeti v roku 15 dni lahko pritoži na izvršni odbor. 

 

Odločitev izvršnega odbora je dokončna. 

 

Pravilnik častnega razsodišča  sprejme občni zbor. 

 

 

 

 

25. 

 

UMETNIŠKI SVET 

 



Umetniški svet je najvišji strokovni organ društva in ima sledeče naloge: 

 

- oblikuje enotna merila vrednotenja likovnih del,  

- skrbi za program umetniških razstav in drugih likovnih dejavnosti, 

- sklepa o odkupih likovnih del, kandidatih za nagrade, štipendije in odlikovanja, 

- ocenjuje in ugotavlja kvaliteto likovnih del, 

- poroča o svojem delu izvršnemu odboru in najmanj 1x letno občnemu zboru, 

- odloča o sprejemu novih članov društva v skladu s pravilnikom o sprejemu članov, 

- predlaga izvršnemu odboru izključitev člana v skladu s poslovnikom, 

-  za svoje delo je odgovoren in o svojem delu poroča občnemu zboru. 

 

Umetniški svet sestavljajo predsednik in 4 člani, ki so izvoljeni za mandatno dobo 3 let. 

Odloča na sejah z večino glasov. 

 

26. 

 

Društvo ima lahko strokovno službo. Izvršni odbor določi število delavcev strokovne službe 

in njihove naloge in z njimi sklene ustrezne delovne pogodbe. 

 

 

FINANČNO POSLOVANJE 

27. 

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

- s članarino 

- iz naslova opravljanja likovnih razstav in drugih likovnih prireditev –  82.300 

- z darili in volili 

- s prispevki donatorjev 

- s prispevki sponzorjev 

- z uslugami za registracijo računov za člane društva 

- iz javnih sredstev 

- iz prodaje likovnih del – 47.782 

- iz drugih virov. 

28. 

 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 

porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bila ustanovljena. 

 

Premoženje društva se ne sme deliti med njegove člane. 

 

29. 

 

Društvo bo način vodenja poslovnih knjig določilo s posebnim aktom, ki ga v roku 2 mesecev 

sprejme Izvršni odbor. 

30. 

 

Podpisniki za finančne in materialne listine so predsednik društva, predsednik umetniškega 

sveta in vodja strokovne službe. 

 

Vsak od podpisnikov podpisuje listine samostojno. 

 



31. 

 

Društvo ima svoj poslovni račun pri NLB d.d. št. 02222-0016333981. 

  

Finančno poslovanje društva je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in 

materialno dokumentacijo in poslovanje društva. 

 

32. 

 

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno 

knjigo. 

 

Premično premoženje se lahko nabavi, odkupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega 

odbora. 

 

Nepremično premoženje se lahko nabavi, odkupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega 

zbora. 

33. 

 

Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Ti so lahko finančne ali pravne osebe, ki 

društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. 

 

KONČNE DOLOČBE 

34. 

 

Društvo lahko preneha po volji članov ali po samem zakonu. 

 

Po volji članov društvo preneha tako, da občni zbor društva sprejme sklep o prenehanju 

društva z 2/3 večino vseh članov društva. Vse premoženje se v primeru prenehanja delovanja 

društva prenese v ZDSLU. 

35. 

 

Ta statut začne veljati z dnevom sprejema na občnem zboru. 

 

Z dnem veljave tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet dne 4.6.2013. 

 

V Ljubljani, 8.1.2014                                                    

                                                                                      

 

 

Predsednica IO DLUL: 

                                                                                           Polona Demšar 

 


