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STATUT DRUŠTVA LIKOVNIH UMETNIKOV KRANJ 
 
 

1. člen 
 
LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ (v nadaljevanju društvo) je samostojno, prostovoljno 
in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi razvoja in 
uresničevanja likovne dejavnosti, širjenja likovne kulture in varovanja profesionalnih 
interesov članov društva. 

 
 

2. člen 
 

Ime društva: LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ 
Skrajšana oblika imena društva je: LDK Sedež društva je: Glavni trg 4, 4000 Kranj 
Društvo združuje likovne umetnike, ki živijo na območju Gorenjske (izvzeto je le 
območje Škofje Loke). 

 
 

3. člen 
 
Društvo ima svoj žig, ki je okrogle oblike s premerom okoli 45 mm. V sredini je znak 
- poteza s čopičem in na obodu napis LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ. 

 
 

4. člen 
 
LDK je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Republike Slovenije. 

 
 

5. člen 
 
Društvo je včlanjeno v Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU). 

 
 

6. člen 
 
Društvo uresničuje namene svojega delovanja z naslediijimi nalogami: 
- načrtuje likovno dejavnost in akcije na svojem področju; 
- daje predloge in programe na področju likovne dejavnosti; 
- načrtuje in prireja razstave svojih članov in drugih umetnikov v lastnih in 
drugih prostorih; 
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- sodeluje pri izvajanju likovnih prireditev z drugimi sorodnimi društvi in z 
Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov; 
- potrdi račune za izplačilo honorarjev svojih članov v kolikor tega ne izvaja 
ZDSLU; 
- prizadeva si za povečanje prostorov za likovno dejavnost (ateljeji, galerije, 
ipd.); 
- zastopa in ščiti moralni ugled svojih članov; 
- izdaja strokovna glasila s področja likovne umetnosti; 
- obvešča javnost o svojem delu in dosežkih; 
- zbira in hrani arhiv, fototeko, diateko in dokumentacijo o likovnih delih in 
dejavnosti svojih članov. 

 
 

ČLANSTVO 
 

7. člen 
 
Član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki se 
strokovno ukvarja z likovnim ustvarjanjem. Članstvo v društvu jc prostovoljno. Kdor 
želi postati član društva mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri 
izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v sktadu s statutom društva 
in plačeval članarino. Član dništva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj 
državljan. 

 
 

8. člen 
 
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. 
Društvo lahko za svoje delovanje zaposli delavce v redno ali občasno delovno 
razmerje. Z njimi sklene pogodbe, ki urejajo to delovno razmerje. 

 
 

9. člen 
 
Pravice članov društva so: 
- da sodelujejo pri katerikoli dejavnosti, ki jo izvaja društvo; 
- da volijo organe društva in so voljeni v organe dmštva; 
- da dajejo predloge in pobude za delo društva. 
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10. člen 

 
Dolžnosti članov društva so: 
- da izvajajo naloge, ki jih določa društvo; 
- da spoštujejo akte društva in skrbijo za ugled društva; 
- da plačujejo članarino in druge obveznosti, ki jih določa društvo; 
- da sodelujejo v čim večji meri pri dejavnosti društva in varujejo ugled društva; 
- da se udeležujejo razstav in drugih umetniških prireditev društva; 
- da registrirajo račune za avtorski honorar pri društvu, v kolikor to ne opravijo 
sami; 
- da izvajajo neprekinjeno likovno dejavnost. 

 
 

11. člen 
 
Članstvo v društvu preneha z izstopom, izključitvijo, črtanjem ali s prenehanjem 
delovanja kot člana društva. 
Član izstopi, če poda pisno izjavo o svojem izstopu. 
Član se črta iz društva, če ne izpolnjuje materialnih in finančnih obveznosti do 
društva po predhodnem opominu, kakor tudi če ne izvaja neprekinjene likovne 
dejavnosti. 
Izključitev iz društva je možna samo po sklepu disciplinske komisije društva. 

 
 

12. člen 
 
Delovanje društva je javno. 
Javnost 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 in zagotovitev 
informacij. 

 
 

ORGANI DRUŠTVA 
 

13. člen 
 
Organi društva so: 
- občni zbor; 
- izvršni odbor; 
- nadzorni odbor; 
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- disciplinska komisija; 
- umetniški svet. 

 
 

Občni zbor 
 

14. člen 
 
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani KD. 
Občni zbor je pristojen, da: 
- sklepa o dnevnem redu; 
- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut društva in druge potrebne akte 
- sprejema programe dela in programske usmeritve; 
- sprejema finančni načrt in zaključni račun; 
- voli in razrešuje predsednika društva, tajnika in blagajnika, izvršni odbor, 
nadzorni odbor, disciplinsko komisijo in umetniški svetM 
- sklepa o prenehanju delovanja društva; 
- sklepa o združevanju društva z drugimi organizacijami in zvezami; 
- odloča o višini članarine; 
- odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzomega odbora in 
disciplinske komisije; 
- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva; 
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin; 
- opravlja druge naloge v zvezi s svojo pristojnostjo. 

 
 

15. člen 
 
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat 
letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo 
nadzornega odbora ali na zahtevo l/3 članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati 
izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za sktic. Če izvršni odbor 
izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora 
predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o 
zadevi za katero je bil sklican. 
Vsi člani morajo biti obveščeni o sklicu občnega zbora na zanesljiv način, najmanj 8 
dni pred datumom zasedanja občnega zbora. 
Posamezni predlogi za razpravo morajo biti poslani zboru članov v pisni obliki 
najmanj 8 dni pred sklicem zbora članov. 

 
 

16. člen 
 
Občni zbor je sklepčen, če je ob pričetku zasedanja prisotnih več kot polovica članov 
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društva. Če to število ni doseženo se pričetek prestavi za 30 minut. Po preteku 30 
minut občni zbor veljavno sklepa in odloča če je prisotnih najmanj 10 članov. 
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za 
tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne. 

 
 

17. člen 
 
O delu občnega zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, 
zapisnikar in dva overovatelja. 

 
 

18. člen 
 
Predsednik društva predstavlja in zastopa društvo, podpisuje ustrezne listine, sklicuje 
seje občnega zbora, seje izvršnega odbora in opravlja druge naloge po odločitvi 
občnega zbora. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršncmu odboru. 

 
 

19. člen 
 
Tajnika izvoli občni zbor za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega 
dela ter za koordinacijo med organi društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu 
zboru. 

 
 

Izvršni odbor 
 

20. člen 
 
Izvršni odbor je izvršilni organ društva in opravlja naslednje naloge: 
- pripravlja predlogc aktov društva; 
- sklicuje občni zbor; 
- uresničuje sklepe občnega zbora; 
- skrbi za uresničevanje programa dela društva; 
- pripravlja predloge finančnega plana in zaključnega računa; 
- uresničuje sprejete načrte dela in finančnega načrta; 
- skrbi za materialno-finančno poslovanje društva; 
- sodeluje z drugimi organi in organizacijami in opravlja druge funkcije, za 
katere ga pooblasti občni zbor; 
- skrbi za premoženje društva. 
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21. člen 

 
Izvršni odbor sestavljajo: 
- predsednik; 
- tajnik; 
- in trije člani. 

 
 

22. člen 
 
Predsednik društva je predsednik izvršnega odbora. Izvršni odbor lahko izvoli izmed 
svojih članov podpredsednika, ki nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti. 
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. 

 
 

Nadzorni odbor 
 

23. člen 
 
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe 
izvolijo predsednika. Nadzorni odbor deluje in odloča samo v prisotnosti vseh treh 
članov in odloča z večino glasov. 

 
 

24. člen 
 

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter 
nadzoruje pravilnost finančnega in materialnega poslovanja društva. Nadzorni odbor 
odgovarja občnemu zboru. 
Nadzorni odbor dvakrat letno poroča izvršnemu odboru in enkrat letno občnemu 
zboru. 

 
 

Disciplinska komisija 
 

25. člen 
 
Člane disciplinske komisije voli občni zbor. Disciplinska komisija šteje 3 člane. 
Deluje samo ob navzočnosti vseh treh članov in sprejema sklepe z večino glasov. 
Člani izmed sebe izvolijo predsednika. 
Disciplinski postopek, disciplinske kršitve in disciplinski ukrepi se uredijo s posebnim 
aktom, ki ga sprejme občni zbor. 
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26. člen 

 
Disciplinska komisija dela na sejah, na katerih se pišejo zapisniki. Disciplinska 
komisija dela po disciplinskem pravilniku, ki je eden od aktov društva, in se ga 
sprejme po postopku, kot ga predvidevajo ta pravila. 
  
Disciplinski ukrep se izreče članu društva, ki: 
- krši statut, ostale akte društva, sklepe organov društva; 
- ne izvršuje ali zanemarja zaupane mu naloge in dolžnosti; 
- s svojim delom, postopki in izjavami škoduje ugledu društva; 
- s svojimi dejanji ali izjavami povzroča materialno in moralno škodo društvu 
ali njegovemu članu. 
 
Disciplinska komisija lahko izreče: 
- pismeni opomin; 
- izgubo pravic razstavljanja v galerijah društva in prireditvah društva; 
- suspenz dela v društvu od enega (1) do šest (6) mesecev; 
- izključitev iz društva. 

 
 

27. člen 
 
Zoper sklep disciplinske komisije se prizadeti lahko pritoži na občni zbor. 
Disciplinski postopek, v kolikor ni urejen s tem statutom, se uredi s posebnim aktom, 
ki ga sprejme občni zbor. 
Po izreku disciplinskega ukrepa se član lahko pritoži na občni zbor, vendar najkasneje 
v 30 dneh od pisno izrečenega disciplinskega ukrepa. 

 
 

28. člen 
 
Predsednik društva, tajnik, člani izvršnega odbora, člani nadzornega odbora, člani 
disciplinske komisije in člani umetniškega sveta so izvoljeni za dve leti in so lahko 
ponovno izvoljeni. 

 
 

Umetniški svet 
 

29. člen 
 
Umetniški svet je strokovni organ društva in ima naslednje naloge: 
- oblikuje enotna merila vrednotenja likovnih del na osnovi analize sodobne 
likovne umetnosti; 
- skrbi za program razstav in drugih likovnih dejavnosti; 
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- sklepa o odkupu likovnih del, kandidatih za nagrade, štipendije in odlikovanja, 
- poroča o svojem delu občnemu zboru. 
 
Umetniški svet ima predsednika in tri člane. Na sejah odloča z večino prisotnih 
glasov. 

 
 

30. člen 
 
Društvo ima lahko strokovno službo. Izvršni odbor določi število delavcev strokovne 
službe in njihove naloge ter z njimi sklene ustrezne delovne pogodbe. 

 
 

MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE 
 

31. člen 
 
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje: 
- s članarino; 
- dohodek iz dejavnosti društva in materialnih pravic; 
- z darili m volili; 
- s prispevki donatorjev; 
- s prispevki sponzorjev; 
- iz javnih sredstev; 
- iz drugih virov. 

 
 

32. člen 
 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, 
ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. 
Vsaka delitev premoženja LDK med njegove člane je nična. 

 
 

33. člen 
 
Dohodki in izdatki društva se vsako leto določijo s finančnim načrtom. Finančni 
načrt, zaključni račun in ostalo finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z 
veljavnimi predpisi iz tega področja in računovodskimi standardi za društva. 
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34. člen 

 
Podpisniki za finančne in materialne listine so predsednik društva, podpredsednik in 
vodja strokovne službe. Vsak od podpisnikov podpisuje listine samostojno. 

 
 

35. člen 
 
Društvo ima svoj žiro račun pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje Ljubljana. 
Finančno poslovanje društva je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v 
finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva. 

 
 

36. člen 
 
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v 
inventarno knjigo. 
Premično premoženje se lahko odkupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega 
odbora. Nepremično premoženje se lahko odkupi ali odtuji le na podlagi sklepa 
občnega zbora. 

 
 

37. člen 
 
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so fizične ali pravne osebe, ki društvu 
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. 

 
 

KONČNE DOLOČBE 
 

38. člen 
 
Društvo preneha s svojim delom po volji članov in sicer s sprejetjem sklepa o 
prenehanju, ki ga sprejme občni zbor in po samem zakonu. 
Če društvo preneha z delovanjem, preide njegovo premoženje Gorenjskemu muzeju 
proračunska sredstva pa se vrnejo proračunu. 

 
 

39. člen 
 
Ta statut začne veljati z dnem, 28. 10. 1997. Uporabljati se začne z dnem, ko pristojni 
organ za notranje zadeve pisno sporoči, da je statut v skladu z Zakonom o društvih in 
je tako vpisan v register društev. 



	 10	

 
40. člen 

 
S sprejetjem tega statuta preneha veljati dosedanji statut društva. 
 
 
VKranju, dne: 28.10.1997 
 
 
Tajnik:  
Alenka Kham - Pičman 
 
Predsednik: 
Klementina Golija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


