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Na podlagi 9. in 16. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011) je Zbor članov Zveze likovnih društev Slovenije 

na svojem zasedanju dne 07.05.2021 sprejel naslednji spremenjen in dopolnjeni 

S T A T U T  

Zveze likovnih društev Slovenije 

 

 

SPLOŠNA DOLOČILA 

 

1. člen 

S statutom Zveze likovnih društev Slovenije (v 

nadaljevanju Statut) se urejajo vprašanja, ki se 

nanašajo na: namen, cilje in dejavnost Zveze likovnih 

društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza oz. ZLDS) ime 

in sedež, članstvo ter pravice in obveznosti članov, 

predstavljanje in zastopanje, premoženje in 

odgovornost za obveznosti, organizacijo, upravljanje in 

organe Zveze, priznanja in nagrade, javnost dela, 

finančno poslovanje in prenehanje dela. 

 

2. člen 

Zveza likovnih društev Slovenije ima status nevladne 

organizacije v javnem interesu na področju kulture.  

Zveza likovnih društev Slovenije je prostovoljno, 

samostojno, nevladno in nepridobitno združenje 

ljubiteljskih likovnih društev v in ljubiteljskih skupin, 

organiziranih v kulturnih društvih, ki se združujejo 

zaradi uresničevanja skupnih interesov na področju 

ljubiteljskih likovnih dejavnosti.  

Zveza deluje na območju Republike Slovenije. 

 

3. člen 

Zveza je lahko včlanjena v druge sorodne organizacije 

v Sloveniji in tujini. 

 

4. člen 

Zveza je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, 

obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo veljavni 

predpisi. Zveza odgovarja za svoje obveznosti z vsem 

svojim premoženjem. Za zakonito poslovanje Zveze 

odgovarja zastopnik Zveze. 

Zveza mora v pravnem prometu uporabljati le svoje 

registrirano ime. Zvezo zastopa in zanjo podpisuje ter 

spremlja obveznosti predsednik Zveze. Delo Zveze je 

javno. 

 

IME SEDEŽ IN OZNAKE 

 

5. člen 

Ime zveze je: Zveza likovnih društev Slovenije. 

Skrajšano ime Zveza je: Zveza ZLDS. 

Skrajšano ime Zveze se v pravnem prometu ne 

uporablja. 

Sedež Zveze je v Trbovljah. Sedež Zveze se lahko 

spremeni s sklepom zbora članov Zveze. Zveza deluje 

na območju Republike Slovenije. Sedež Zveze je v 

kraju društva iz katerega je vsakokratni predsednik 

Zveze. Sprememba sedeža pomeni istočasno 

spremembo statuta.  

Poslovni naslov Zveze je: Trg svobode 11A, 1420 

Trbovlje. 

 

6. člen 

Zveza uporablja pri svojem poslovanju žig. 

Žig je kvadratne oblike z vrisanim slikarskim čopičem 

in napisom ZVEZA LIKOVNIH DRUŠTEV SLOVENIJE. 

 

7. člen 

Zveza uporablja tudi logotip kvadratne oblike na modri 

podlagi z vrisanim slikarskim čopičem in podnapisom 

začetnic imena ZLDS. 

 

NAMEN, CILJI IN NALOGE ZLDS 

 

8. člen 

Namen Zveze likovnih društev Slovenije je 

uresničevanje skupnih interesov pri razvoju in promociji 

ljubiteljske likovne kulture v Sloveniji. Cilji ZLDS so 

 likovna vzgoja in izobraževanje vseh generacij 

 ohranjanje, širjenje ter koordinacija mreže likovnih 

društev in drugih organizacijskih oblik združevanja, 

pri katerih se promovira in vzgaja za likovno 

kulturno dejavnost 

 organizirati in promovirati sodelovanje med drugimi 

društvi ter njihovimi člani na področju likovne 

dejavnosti 

 sodelovanje s strokovnimi organizacijami in 

ustanovami na področju likovne umetnosti pri nas in 

v tujini 

 spremljanje novih trendov ter seznanjanje članov ter 

širše javnosti o dogajanju na področju likovne 

umetnosti.  

 

Zveza likovnih društev Slovenije za doseganje teh 

ciljev izvaja naslednje nepridobitne dejavnosti: 

 organizira izobraževalne tečaje, delavnice, srečanja 

 organizira delovna srečanja, likovne natečaje, 

razstave in druge kulturne prireditve 

 obvešča člane o izobraževalnih tečajih, delavnicah, 

delovnih srečanjih ter likovnih natečajih, ki jih 

organizirajo člani ZLDS 

 spremlja ter obvešča člane o likovnih razstavah in 

drugih pomembnih dogodkih iz širšega področja 

likovne in vizualne kulture v državi in tujini 

 nudi pomoč članom pri izvajanju dejavnosti na 

področju likovne vzgoje 

 pomaga članom pri prijavah na razpise za pridobitev 

sredstev za opravljanje likovne dejavnosti 

 zastopa interese svojih članov pred lokalnimi in 

državnimi oblastmi in v javnosti 
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 skrbi za izvajanje sprejetih in načrtovanih projektov 
ZLDS, ki jih člani UO predlagajo in člani ZLDS na 
Zboru članov potrdijo 

 sprejeti in potrjeni projekti niso avtorski projekti, z 
izstopom člana predlagatelja projekta iz Zveze ali 
izstopom člana iz organa upravljanja ostane 
projekt v lasti ZLDS 

 

9. člen 

Ker je Zveza nepridobitno združenje članov, svoje 

dejavnosti opravlja nepridobitno. 

 

10. člen 

V povezavi z nepridobitnimi dejavnostmi, Zveza v 

obsegu, ko je to potrebno za uresničevanje namena in 

doseganja ciljev iz 8. člena, pod pogoji, ki jih določa 

zakon, opravlja naslednje pridobitne dejavnosti: 

 C 18.130  priprava za tisk in objavo 

 I 56.210 Priložnostne priprave in dostava jedi, 

od tega  

- na prireditvah in dogodkih, ki jih organizira 

Zveza 

 I 56.300 Strežba pijač, od tega 

- na prireditvah in dogodkih, ki jih organizira 

Zveza 

 J 58.110 Izdajanje knjig, od tega  

- s katerimi se predstavijo delovanje in dosežki 

Zveze 

 J 58.140  Izdajanje revij in druge periodike, od 

tega - s katerimi se predstavijo  delovanje 

dosežki Zveze 

 J 58.190 Drugo založništvo, od tega 

- s katerimi se predstavijo delovanje in dosežki 

Zveze 

 L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali 

najetih nepremičnin 

 M 73.120 Posedovanje oglaševalskega 

prostora 

 N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in 

računalniških naprav v najem in zakup 

 N 82.300  organiziranje razstav, sejmov, 

srečanj 

M 74.200 Fotografska dejavnost, od tega  

- s katerimi se predstavijo delovanje in dosežki 

Zveze 

 P 85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje na področju kulture in likovne 

umetnosti 

 R 90.030 Umetniško ustvarjanje 

 R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za 

prosti čas, od tega organiziranje predstav in 

prireditev razvedrilne narave. 

Pridobitno dejavnost Zveza izvaja le za uresničevanje 

namenov in ciljev opravljanja nepridobitne dejavnosti, 

za kar je ZLDS registrirana. 

 

ORGANIZIRANOST ZLDS IN ČLANSTVO 

 

11. člen 

Poleg ljubiteljskih likovnih društev je član ZLDS lahko 

kulturno društvo, ki ima v svoji sestavi organizirano 

likovno, fotografsko, kiparsko skupino, če sprejme 

pogoje, določene v ustanovni pogodbi in določbe tega 

statuta. 

Društvo pristopi v Zvezo na podlagi pristopne izjave in 

sklepa najvišjega organa društva s tem, da oboje 

predloži Upravnemu odboru ZLDS, ki sprejme sklep o 

pristopu društva v ZLDS. Z datumom sklepa društvo 

postane polnopravni član ZLDS. 

 

12. člen 

Pravice članov so: 

 da so seznanjeni s Statutom Zveze, Pravilniki in 

drugimi akti, ki jih Zveza uporablja pri izvajanju 

svoje dejavnosti 

 da temeljne akte Zveze ob vstopu v Zvezo prejmejo 

v pisni obliki, s podpisom potrdijo njihov prejem  

 da volijo po svojih zastopnikih in so izvoljeni v 

organe ZLDS 

 da sodelujejo v organih Zveze in drugih dejavnostih 

ZLDS 

 da dajejo pobude in predloge za delovanje ZLDS 

 pri delu in soodločajo v organih Zveze 

 da so seznanjeni s programom in poslovanjem 

ZLDS ter njegovim finančno materialnim 

poslovanjem 

 

13. člen 

Dolžnosti članov ZLDS: 

 da pri izvajanju svojih dejavnosti in dejavnosti ZLDS 

upoštevajo njena pravila in druge normativne akte 

 da po svojih zastopnikih volijo organe ZLDS ter v 

teh organih sodelujejo in izvajajo njihove odločbe 

 da Zvezo obvesti o izstopu iz društva člana, ki je bil 

izvoljen v organ Zveze, članu s tem preneha pravica 

do aktivnega sodelovanja pri upravljanju in vodenju 

dejavnosti Zveze  

 da aktivno sodelujejo pri snovanju, sprejemanju in 

izvajanju  dolgoročnih in kratkoročnih delovnih 

programih in finančnih načrtih 

 da zagotavljajo kadrovske in materialne pogoje za 

delovanje ZLDS 

 da redno plačujejo članarino v višini, ki jo za tekoče 

leto določi UO in sprejme Zbor članov ZLDS  

 da članarino tekočega leta poravnajo v prvem 

trimesečju tekočega leta, najkasneje do 31. marca 

tekočega leta, za kar Zveza v februarju izda račun z 

zapadlostjo 31.marec tekočega leta 

 da poravna članarino tekočega leta, če izstop iz 

Zveze najavi po 31. januarju tekočega leta   

 

14. člen 

Članstvo v Zvezi je prostovoljno. Zveza ima redne in 

častne člane. 

 

15. člen 

ZLDS lahko imenuje in podeljuje naslov častnega člana 

ZLDS posameznikom in pravnim osebam (donatorjem, 



 

3 
 

sponzorjem), ki imajo posebne zasluge za razvoj in 

delovanje ZLDS. 

Sklep o imenovanju častnega člana sprejme Zbor 

članov ZLDS na predlog UO ZLDS. 

Častni člani imajo enake pravice kot redni člani, razen 

pravice odločanja v organih ZLDS. 

 

16. člen 

Članstvo v zvezi preneha: 

 s prostovoljnim izstopom po sklepu najvišjega 

organa člana 

 društvo, član ZLDS, lahko najavi izstop kadarkoli 

med letom,  če to stori po 31.januarju tekočega leta 

je obvezno poravnati članarino tekočega leta 

 če izgubi lastnost pravne osebe z izbrisom iz 

registra društev 

 če ne plačuje članarino 

 z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča 

oziroma Zbora ZLDS 

 

ORGANI IN UPRAVLJANJE ZVEZE 

 

17. člen 

Člani Zveze sodelujejo pri upravljanju Zveze 

neposredno na Zboru članov preko izvoljenih 

predstavnikov v organih društva in zastopnika društva. 

Organi Zveze so: 

 Zbor članov ZLDS 

 Predsednik 

 Podpredsednik 

 Upravni odbor 

 Nadzorni odbor 

 Častno razsodišče 

Upravni odbor in Nadzorni odbor so organi upravljanja 

Zveze, ki skupaj s predsednikom vodijo celotno 

poslovanje Zveze. Nadzorni odbor izvaja nadzor nad 

delom in poslovanjem Zveze. Častno razsodišče 

spremlja poslovanje etičnih načel stroke in določil 

Statuta Zveze. 

 

ZBOR ČLANOV ZLDS 

 

18. člen 

Zbor članov ZLDS je najvišji organ upravljanja Zveze. 

Sestavljajo ga zastopniki vseh članov. 

Vsak član oz. društvo imenuje v Zbor članov enega 

zastopnika ali njegovega namestnika. Praviloma na 

sejah Zbora članov sodeluje zastopnik. V primeru 

opravičene odsotnosti, ga na sejah Zbora članov 

enakopravno zastopa namestnik. Če Zbor članov tako 

določi, lahko na Zboru članov sodelujejo tudi drugi 

predstavniki članov in drugi udeleženci, vendar brez 

pravice glasovanja. 

 

19. člen 

Zbor članov je lahko reden ali izreden. 

Redni Zbor članov sklicuje predsednik Zveze po sklepu 

Upravnega odbora enkrat letno oziroma po lastni 

presoji.  

Zbor članov Zveze vsaka štiri leta voli svoje organe ter 

predsednika Zveze. 

Izredni Zbor članov Zveze se skliče po sklepu 

Upravnega odbora, na zahtevo Nadzornega odbora ali 

zahtevo 1/3 članov Zveze. Upravni odbor je dolžan 

sklicati izredni Zbor članov v roku 30 dni od prejema 

zahteve za sklic. Če predsednik izrednega Zbora 

članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče 

predlagatelj, ki priloži tudi dnevni red z ustreznimi 

materiali. Izredni Zbor članov sklepa le o zadevah za 

katere je bil sklican. Dnevni red in gradivo za sejo 

Zbora članov pripravi sklicatelj. 

 

20. člen 

O sklicu Zbora članov in predloženim dnevnim redom 

morajo biti člani Zveze seznanjeni najmanj 14 dni pred 

sklicem. 

Zbor članov je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot 

polovica članov ZLDS. Odločitev je sprejeta, če zanjo 

glasuje večina prisotnih članov Zveze. 

V primeru nesklepčnosti Zbora članov, se zasedanje 

preloži za 15 minut. Po preteku tega časa je Zbor 

članov sklepčen, če je navzočih najmanj četrtina 

članov. 

Glasovanje pri volitvah je praviloma javno, lahko pa se 

člani na samem zasedanju odločijo za tajni način 

glasovanja.  

Sklepi se sprejemajo z javnim glasovanjem. Sklep je 

sprejet, če je zanj glasovala večina med glasovanjem 

o sklepu prisotnih članov. 

V primeru, ko se odloča o spremembah temeljnih aktov 

ZLDS ali prenehanju delovanja ZLDS, morata o tem 

glasovati najmanj dve tretjini navzočih zastopnikov 

članov. 

Določbe tega člena veljajo tako za redne, kot izredne 

seje Zbora članov. 

 

21. člen 

Zbor članov Zveze ima naslednje naloge in pristojnosti: 

Zbor članov na svojih sejah: 

 sprejema dnevni red seje in imenuje delovno 

predsedstvo in druge organe Zbora članov za 

vodenje seje 

 sprejema in spreminja Statut Zveze in druge akte 

 sprejema dolgoročne razvojne programe in letne 

delovne in finančne načrte 

 sprejema zaključni račun ZLDS  

 razpravlja o letnih poročilih o delu in načrtih dela 

Zveze, ki jih predložijo Upravni odbor, Nadzorni 

odbor in Častno razsodišče, ter odloča o sprejemu 

teh dokumentov 

 voli in razrešuje Upravni in Nadzorni odbor ter 

Častno razsodišče 

 voli in razrešuje predsednika ZLDS, ki je obenem 

predsednik UO ZLDS, podpredsednika, tajnika, 

blagajnika, predsednika Nadzornega odbora in 

predsednika Častnega razsodišča 

 voli zastopnike ZLDS v ZKD Slovenije in druge 

organe in organizacije v državi in tujini 
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 na drugi stopnji dokončno odloča o izključitvi člana 

iz ZLDS 

 Imenuje častne člane ZLDS 

 na predlog Upravnega odbora odloča o višini 

članarine 

 odloča o prenehanju dela Zveze 

 odloča o drugih zadevah posebnega pomena za 

razvoj in delovanje ZLDS 

 sprejema pravilnike o podeljevanju priznanj in 

nagrad 

 odloča o drugih vprašanjih Zveze v skladu z 

zakonom in tem Statutom 

O poteku seje Zbora članov se vodi zapisnik. Zapisnik 

o seji Zbora podpišejo predsednik delovnega 

predsedstva, zapisnikar in overovatelja. 

 

UPRAVNI ODBOR ZLDS 

 

22. člen 

Upravni odbor (v nadaljevanju UO) je izvršilni organ 

Zveze, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in 

druga opravila ter vodi ZLDS med dvema Zboroma 

članov. 

Upravni odbor šteje 8 članov. 

Po svojem položaju so člani UO. Predsednik ZLDS, ki 

je obenem predsednik UO, podpredsednik, tajnik in 

blagajnik in 4 (štirje) člani, ki jih izmed zastopnikov 

članov izvoli Zbor članov. 

Seje Upravnega odbora sklicuje, vodi in predlaga 

dnevni red predsednik Zveze. 

Administrativna dela za sklic sej izvaja strokovni tajnik 

Zveze, ki vodi tudi zapisnik. Upravni odbor se sestaja 

po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. 

 

23. člen 

Mandat predsednika ZLDS, članov Upravnega odbora 

in Nadzornega odbora ter drugih organov ZLDS je štiri 

leta in se lahko neomejeno ponavlja, če Zbor članov ne 

odloči drugače. 

 

24. člen 

Upravni odbor ZLDS: 

 izvaja sprejete sklepe in druge odločitve Zveze in 

skrbi za izvajanje sprejetih pravil in drugih 

normativnih aktov 

 organizira priprave in izvajanje dolgoročnih in 

kratkoročnih programov ter delovnih in finančnih 

načrtov ZLDS, spremlja njihovo izvajanje in o tem 

poroča Zboru 

 ureja medsebojna članska razmerja in sprejem 

novih članov v ZLDS 

 ustanavlja strokovne odbore in druga delovna 

telesa ter določa njihove naloge 

 gospodari z materialnimi in finančnimi sredstvi 

ZLDS skladno s pravilnikom o materialnem in 

finančnem poslovanju 

 odloča o podeljevanju nagrad in priznanj aktivnim 

članom in drugim sodelavcem v organih, strokovnih 

odborih in delovnih skupinah za njihove prispevke 

pri uresničevanju ciljev in nalog ZLDS 

 s podeljevanjem nagrad in priznanj spodbuja in 

skrbi za nenehno rast kakovosti likovnih izdelkov in 

ljubiteljske likovne ustvarjalnosti v ZLDS nasploh 

 

25. člen 

Upravni odbor deluje na sejah. Sestaja se po potrebi. 

Seja UO je sklepčna, če je na njej prisotna polovica 

njegovih članov. Sklepe sprejema z večino glasov 

navzočih članov UO. Sklepi se na seji sprejemajo z 

večino glasov navzočih članov. O delu na seji vodi 

odbor zapisnik. Za svoje delo odgovarja Zboru članov. 

 

PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK ZLDS 

 

26. člen 

Predsednik Zveze izvaja naslednje naloge iz svoje 

pristojnosti: 

 predstavlja in zastopa Zvezo pred državnimi in 

drugimi organi v državi in tujini 

 organizira in vodi delo in poslovanje Zveze 

 sklicuje redne Zbore članov Zveze 

 sklicuje in vodi seje Upravnega odbora 

 izvaja sklepe Upravnega in Nadzornega odbora 

 koordinira delo delovnih teles Zveze 

 izvaja tudi druge naloge, ki sta mu jih poverila Zbor 

članov in Upravni odbor v skladu s Statutom  in 

drugimi splošnimi akti ter prevzetimi obveznostmi 

Zveze. 

Predsednik ZLDS je hkrati tudi predsednik UO. Sklicuje 

seje Upravnega odbora in Zbor članov ZLDS ter 

podpisuje vse listine Zveze. Predsednik ne more 

istočasno opravljati funkcije povezane z vodenjem 

finančno-materialnega poslovanja Zveze.  

Predsednika Zveze voli Zbor članov praviloma s tajnim 

glasovanjem izmed predlaganih kandidatov. Izvoli se 

ga za dobo 4 let in je lahko ponovno izvoljen. 

 

27. člen 

Zbor članov Zveze lahko na predlog Upravnega odbora 

razreši predsednika Zveze tudi pred iztekom mandata, 

če za to obstaja utemeljeni razlog. 

Kot utemeljeni razlog se šteje: 

 odstop na lastno željo 

 dejanska nezmožnost izvajanja nalog 

 nespoštovanje zakonskih predpisov in splošnih 

aktov Zveze oziroma neopravičljivo neizvajanje 

sklepov Zbora članov Zveze oziroma Upravnega 

odbora Zveze ali ravnanja zoper sklepe 

 povzročitev večje škode Zvezi. 

V primeru razrešnice predsednika se na istem 

zasedanju Zbora članov in pod isto točko dnevnega 

reda izvoli nov predsednik Zveze. 

 

28. člen 

Zveza ima podpredsednika. Podpredsednik Zveze v 

skladu s pooblastili nadomešča predsednika v njegovi 

odsotnosti in opravlja naloge za katere ga pooblasti 
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predsednik. Podpredsednik ne more istočasno 

opravljati funkcije povezane z vodenjem finančno-

materialnega poslovanja Zveze.  

Podpredsednika Zveze voli Zbor članov praviloma s 

tajnim glasovanjem izmed predlaganih kandidatov. 

Mandat podpredsednika traja 4 leta in je lahko ponovno 

izvoljen. 

 

29. člen 

Zveza lahko na predlog Upravnega odbora razreši 

podpredsednika Zveze tudi pred iztekom mandata, če 

za to obstaja utemeljeni razlog. Kot utemeljeni razlog 

se smiselno upoštevajo določila iz 27.člena tega 

Statuta. V primeru razrešnice podpredsednika se na 

istem zasedanju Zbora članov Zveze in pod isto točko 

dnevnega reda izvoli novi podpredsednik Zveze. 

 

TAJNIK ZLDS 

 

30. člen 

Tajnik ZLDS je obenem tajnik UO. Za opravljanje 

strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za 

koordinacijo med organi Zveze, skrbi tajnik. Za svoje 

delo je odgovoren predsedniku, podpredsedniku, 

Zboru članov in UO ZLDS. Voli ga Zbor članov Zveze 

za 4 leta. 

 

31. člen  

Tajnik ZLDS skrbi: 

 za organizacijo izvajanja sklepov Zbora članov in 

UO, Statuta ZLDS 

 opravljanje strokovno tehničnega in 

administrativnega opravila in skrbi za koordinacijo 

organov ZLDS 

 odgovarja za strokovno pripravo gradiv za seje 

Zbora članov in UO 

 Tajnik ne more istočasno opravljati funkcije 

povezane z vodenjem finančno-materialnega 

poslovanja Zveze.  

 po dogovoru s predsednikom opravlja druge 

strokovne naloge 

 

BLAGAJNIK ZLDS 

 

32. člen 

Blagajnika voli Zbor članov ZLDS za 4 leta. 

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje na 

način in v obliki, ki ju Zveza določi v Pravilniku o 

finančnem in materialnem poslovanju, ki mora biti v 

skladu z Zakonom o društvih in računovodskim 

standardom za društva. 

 

 

NADZORNI ODBOR ZLDS 

 

33. člen 

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad delom in finančno-

materialnim poslovanjem Zveze ter poroča o tem Zboru 

članov Zveze. Za svoje delo je odgovoren Zboru članov 

Zveze. 

Nadzorni odbor ima tri člane. Predsednika in dva člana 

izvoli Zbor članov za obdobje štirih  let z možnostjo 

ponovne izvolitve.  

Član Nadzornega odbora ne more biti istočasno  član 

Upravnega odbora, Častnega razsodišča ali opravljati 

funkcijo predsednika Zveze. Član Nadzornega odbora 

ne more istočasno opravljati funkcije povezane z 

vodenjem finančno-materialnega poslovanja Zveze.  

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi 

člani. Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino 

glasov. 

 

34. člen 

Nadzorni odbor spremlja in nadzira: 

 spremembo statuta in drugih splošnih aktov Zveze 

 uresničevanje zakonitosti v delu in poslovanju 

Zveze 

 izvajanje sklepov in odločitev Zbora članov in 

Upravnega odbora Zveze 

 sproži postopek za sklic izredne seje Zbora članov, 

če ugotovi nepravilnosti v vodenju poslov ali kršenje 

Statuta Zveze. 

Nadzorni odbor opravlja tudi druge naloge, za katere je 

pooblaščen z določili splošnih aktov Zveze oziroma 

naloge, ki mu jih poveri Zbor članov ZLDS. 

 

35. člen 

Nadzorni odbor ima pravico vpogleda v celotno 

dokumentacijo Zveze. Pred vsakoletnim Zborom 

članov mora opraviti notranji nadzor nad finančnim in 

materialnim poslovanjem ZLDS, ki zajema ugotavljanje 

ali letno poročilo obsega resnični prikaz premoženja in 

poslovanja ZLDS  in ocenjevanje ali so presežki 

prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje 

namena ter ciljev določenih v tem Statutu. 

 

36. člen 

O delu Zveze v celotnem mandatnem obdobju pripravi 

Nadzorni odbor pisno poročilo za Zbor članov Zveze. 

Poročilo podpišejo vsi člani Nadzornega odbora. 

 

37. člen 

Pri svojem delu se Nadzorni odbor ravna po načelih 

zakonitosti, določanja materialne resnice ter načelu 

informiranja o svojem delu. 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE 

 

38. člen 

Častno razsodišče spremlja spoštovanje načel in 

določb Statuta in drugih aktov, ki obvezujejo člane in 

organe Zveze. 

Častno razsodišče ima tri člane. Predsednika in dva 

člana izvoli Zbor članov za obdobje štirih let z 

možnostjo ponovne izvolitve. 
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Član častnega razsodišča ne more biti hkrati član 

Upravnega odbora, Nadzornega odbora, ali opravljati 

funkcije predsednika Zveze. 

Član Častnega razsodišča ne more istočasno opravljati 

funkcije povezane z vodenjem finančno-materialnega 

poslovanja Zveze.  

Častno razsodišče je za svoje delo odgovorna Zboru 

članov Zveze. 

 

39. člen 

Častno razsodišče veljavno odloča, če so na seji 

prisotni vsi člani. Častno razsodišče sprejema odločitve 

z večino glasov. 

 

40. člen 

Predlog za uvedbo postopka pred Častnim 

razsodiščem poda član Zveze ali organi Zveze. Na 

podlagi pisnega predloga Častno razsodišče sproži in 

vodi postopek, in sicer, če so kršene določbe Statuta 

ter drugih splošnih aktov Zveze oziroma v primeru 

kršitev medsebojnih odnosov, ki ogrožajo pravice 

drugih ali kako drugače prizadenejo njihove interese. 

Častno razsodišče lahko po izvedenem postopku 

izreče ukrep opomina ali izključitve člana iz Zveze. 

Na ukrep Častnega razsodišča lahko član  vloži pisno 

pritožbo na Upravni odbor. Pritožbo je treba vložiti v 

roku 30 dni od prejema sklepa Častnega razsodišča.  

Če Upravni odbor pritožbo zavrne, lahko član v roku 30 

dni od sklepa Upravnega odbora vloži pritožbo Zboru 

članov Zveze. Zbor članov Zveze prejme končno 

odločitev. 

 

41. člen 

Podrobnejša določila o delu Častnega razsodišča 

določa Pravilnik o delu organov in delovnih teles Zveze. 

 

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZLDS 

 

42. člen 

Finančno in materialno poslovanje izvaja Zveza v 

skladu z zakonom in drugimi predpisi. Zveza vodi 

poslovne evidence in sestavlja finančna poročila v 

skladu s predpisi, ki veljajo za društva, po sistemu 

dvostavnega knjigovodstva. 

 

43. člen 

Viri sredstev Zveze so: 

 članarina 

 sredstva pridobljena z organizacijo prireditev in 

izobraževalnih oblik 

 sredstva pridobljena iz proračuna države in 

proračunov lokalnih skupnosti 

 sredstva iz naslova materialnih pravic Zveze ter 

namenska sredstva pridobljena s pogodbami 

(oglaševanje in reklama) 

 sredstva pridobljena s kandidiranjem na domačih 

in tujih javnih natečajih in razpisih 

 sredstva pridobljena od državnih organov in 

lokalnih skupnosti 

 darila, volila in prispevki posameznikov, 

organizacij, sponzorjev in donatorjev 

 sredstva pridobljena z opravljanjem pridobitne 

dejavnosti 

 drugi zakonsko dovoljeni viri. 

 

44. člen 

Sredstva Zveze se uporabljajo za izvajanje dejavnosti 

Zveze, ki je opredeljena s tem Statutom. 

 

45. člen 

Za vsako leto sprejme upravni odbor finančni načrt in 

letni obračun Zveze. Kot poslovno leto se šteje obdobje 

od 1.januarja do 31.decembra. Finančni načrt in 

obračun potrdi Zbor članov po opravljenem notranjem 

nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem 

Zveze, ki ga izvede Nadzorni odbor.  

Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti  ustvari 

presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 

uresničevanje svojega namena ciljev oz. za opravljanje 

nepridobitne dejavnosti, določene v tem Statutu in ga 

ne sme deliti med člane. Vsaka delitev premoženja 

Zveze med njene člane je nična. 

Letno poročilo za preteklo poslovno leto, mora Zveza 

do 31. marca tekočega leta, v primeru statutarnih 

sprememb ali prenehanja Zveze pa v roku 2 mesecev 

po spremembi oz. prenehanju, poslati Agenciji RS za 

javnopravne evidence in storitve. 

Če Zbor Članov ZLDS finančnega načrta in letnega 

obračuna ne potrdi do 28. februarja, sprejme Upravni 

odbor začasni finančni načrt in obračun, vendar največ 

za obdobje treh mesecev. 

 

46. člen 

Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je 

predsednik Zveze. Računovodsko in knjigovodsko 

dokumentacijo, skladno s pooblastili in splošnimi akti, 

podpisuje oseba, ki jo za to pooblasti predsednik 

Zveze. 

 

47. člen 

O nakupu ali odtujitvi nepremičnin odloča Zbor članov 

Zveze, o nakupu in prodaji premičnega premoženja pa 

Upravni odbor. 

 

48. člen 

Transakcijski račun ima Zveza pri izbrani poslovni 

banki. 

Zveza mora voditi finančno poslovanje v skladu z 

računovodskim standardom za društva. 

 

 

49. člen 

V kolikor Zveza s svojimi člani ne bi zmogla vodenja 

finančnega in materialnega poslovanja Zveze, ga 

Zveza preda ustreznemu knjigovodskemu servisu. 

 

50. člen 

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

materialno dokumentacijo in poslovanje Zveze. 

51. člen 

Nadzorni in Upravni odbor lahko zahteva vpogled v 

celotno materialno in finančno dokumentacijo in 

poslovanje Zveze. 

 

52. člen 

Nadzor nad materialnim in finančnim poslovanjem 

izvaja Nadzorni odbor Zveze. Nadzor nad zakonitostjo, 

namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo 

javnih sredstev, ki jih Zveza prejme za izvajanje svoje 

dejavnosti, opravlja računsko sodišče. 

 

53. člen 

Denarna sredstva, ki jih ZLDS namenja za nagrade in 

priznanja za najboljše dosežke ljubiteljske likovne, 

fotografske, kiparske dejavnosti, se uporabljajo po 

določilih Pravilnika o vrednotenju, nagrajevanju in 

razstavljanju likovnih del. 

 

PREMOŽENJE IN ODGOVORNOST ZA 

OBVEZNOSTI 

 

54. člen 

Premoženje Zveze sestavljajo denarna in druga 

sredstva, ki jih pridobi s članarino, darili in volili, 

prispevki donatorjev in sponzorjev, iz javnih sredstev z 

opravljanjem dejavnosti Zveze in iz drugih virov, njene 

nepremičnine in premične stvari ter materialne pravice. 

S premoženjem  razpolaga Zveza pod pogoji in na 

način predpisan z zakonskimi in drugimi predpisi in tem 

Statutom. 

 

55. člen 

Za svoje obveznosti odgovarja Zveza s svojim celotnim 

premoženjem, v skladu z zakonskimi predpisi. 

 

56. člen 

V primeru prenehanja Zveze, pripada premoženje po 

pokritju terjatev, stroškov sodnih in drugih postopkov 

rednim članom Zveze, ki so registrirani za opravljanje 

nepridobitne dejavnosti sorodne dejavnosti Zveze, 

proporcionalno glede na višino in plačilo zadnjega 

članskega prispevka za delo Zveze.  

V primeru, da član iz prejšnjega odstavka članskega 

prispevka ni poravnal, ni upravičen do deleža 

preostanka premoženja Zveze. 

 

JAVNOST DELA ZLDS 

 

57. člen 

Delovanje Zveze in vseh njenih organov je javno. 

Zveza in njeni organi so dolžni pravočasno obveščati 

člane Zveze in javnost o svojem delu. 

Za predstavljanje in zastopanje Zveze v javnosti in 

posredovanje informacij o delu   Zveze je  odgovoren 

in pristojen predsednik Zveze. 

 

58. člen 

Člane Zveze obvešča: 

 z obvestili in sporočili za člane 

 na elektronske naslove članov 

 prek svojih spletnih strani 

 z obvestili v sredstvih javnega obveščanja. 

 

59. člen 

Javnost dela Zveze in njenih organov je zajamčena: 

 s pravico vpogleda v zapisnike in poročila organov 

Zveze 

 s pravico zainteresirane javnosti neposredno 

spremljati seje Upravnega odbora in Zbora članov 

 s posredovanjem informacij o delu Zveze 

zainteresiranim javnostim 

 z obveščanjem javnosti o delu Zveze prek njene 

spletne strani in drugih sredstev obveščanja. 

 

60. člen 

Javnost je lahko izjemoma izključena z zasedanj Zbora 

članov oziroma Upravnega odbora v naslednjih 

primerih: 

 ko poteka poslovna razprava o podatkih, ki se 

štejejo za poslovno tajnost Zveze 

 v primerih, ko bi prisotnost javnosti pomenila 

kršenje določb predpisov, ki urejajo varstvo osebnih 

podatkov ali varovanje zasebnosti in integritete 

posameznika. 

 

O   izključitvi  javnosti  odloča  organ  Zveze   z večino 

glasov. Člani  

organa, ki je  sprejel  sklep o  izključitvi  javnosti,  so  

dolžni varovati  

podatke glede  katerih  je bila  javnost izključena, kot 

tajne, ne glede na to  ali so glasovali za sklep ali proti 

sklepu o izključitvi javnosti. 

 

ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV 

 

61. člen 

Za potrebe svojega poslovanja vodi Zveza zbirke 

osebnih podatkov, ki so lahko v tiskani ali elektronski 

obliki. Zveza zbira in uporablja osebne podatke v 

skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-

1) in v skladu s predpisi s področja varovanja osebnih 

podatkov. 

Zveza zbira, hrani in obdeluje ter uporablja naslednje 

osebne podatke: 

Podatek o imenu, priimku, naslovu, datumu rojstva, 

poklicu, zaposlitvi, ter za osebe, ki prejemajo 

kakršnakoli izplačila, tudi o davčni številki in številki 

transakcijskega računa. 

 

PRENEHANJE DELOVANJA ZLDS 

 

62.člen 

Zveza preneha delovati: 

- s sklepom Zbora članov Zveze ter v drugih primerih 

v skladu z     zakonodajo 
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- s sklepom Zbora članov Zveze, če ne more 

zagotoviti organov  upravljanja 

- na utemeljeni predlog NO in UO ZLDS s sklepom 

Zbora članov Zveze, če nihče  od predlaganih 

kandidatov ne prevzame vodenje Zveze 

- če se z izstopi število članov zniža na raven, ko Zveza 
ne more več zagotavljati pozitivnega poslovanja 
Sklep o prenehanju delovanja Zveze se objavi v skladu 

z določili Zakona o društvih. 

Premoženje Zveze se razdeli v skladu z določili 56. 

člena tega Statuta in Zakona o društvih. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

  

63. člen 

Za razlago tega Statuta je pristojen Zbor članov Zveze. 

 

64. člen 

Za dopolnitve in spremembe Statuta velja enak 

postopek kot za njegov sprejem. 

 

65. člen 

Ta Statut začne veljati, ko ga sprejme Zbor članov  

 

 

 

 

Datum: 7.5.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveze, uporabljati pa se začne naslednji dan po tem, 

Zveze, uporabljati pa se začne naslednji dan po tem, 

ko pristojni registrski organ ugotovi, da je v skladu z 

zakonskimi predpisi. Statut se objavi na spletni strani 

Zveze. 

 

66. člen 

Na podlagi tega Statuta UO pripravi, Zbor članov pa 

sprejme: 

 Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju,  

 Pravilnik o  vrednotenju, nagrajevanju in 

razstavljanju likovnih del,  

 Pravilnik za  izvedbo projekta Zlata paleta,  

 Pravilnik o vrednotenju uspešnosti društev,  

 Pravilnik o vrednotenju aktivnosti društev,  

 Naloge o izvedbi Tematskih razstav,   

 Pravilnik oprema del za razstavo,  

 Pravilnik Strokovne komisije ZLDS 

 Pravilnik o delu častnega razsodišča  

 druge normativne akte  

najkasneje v roku šestih mesecev po sprejemu Statuta. 

 

 

       

 

 

Predsednica Zveze likovnih društev Slovenije  

  

  

  Blanka Božič 

 


