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VABILO 
na 

IZREDNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA LIKOVNIKOV BREŽICE 
ki bo v četrtek, 11.junija 2020 ob 16.30 v Domu kulture Brežice. 

 
Zaradi še vedno veljavnih zaščitnih mer predlagam, da se zberemo pred vhodom v stavbo 
na levi strani (vhod do učilnic).  
 
Dnevni red:  
1. Potrditev predloga novega Statuta Društva likovnikov Brežice 
 
Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim člane za čim večjo udeležbo. 
 
Obrazložitev: 
Dosedanji veljavni Statut je bil sprejet 25.09.1997. V vmesnem obdobju je prišlo do 
spremembe zakonodaje, l.2011 je bil sprejet nov Zakon o društvih, ki posledično zahteva 
spremembe v statutu oziroma sprejetje novega statuta. Prav tako pa so ostali predpisi pri 
delovanju pravnih oseb ter sama oblika in vsebina delovanja društva nakazala potrebo po 
spremembah statuta. 
 
Glavne spremembe v statutu so naslednje: 
 
- nujna prilagoditev novi zakonodaji, predvsem glede imenovanja možnih pridobitnih 
dejavnosti društva; 
- spremenjeni so nazivi organov društva; 
- nekatere posebnosti društva so izvzete in se bodo urejale s poslovniki, saj je sicer za vsako 
spremembo potrebna ponovna sprememba statuta (sekcije imenuje zbor članov, urejajo jih 
poslovniki in ne več statut); 
- določeno je najmanjše število članov UO; 
- dodani in definirani so izredni člani društva; 
- dodana je možnost podeljevanja pohval članom društva; 
- poenostavljene so formalnosti za delovanje društva; 
- program društva je zasnovan bolj široko za možnosti udejstvovanja ne širšem območju 
kulturno umetniške dejavnosti in tudi za potrjevanje že obstoječih aktivnosti članov društva, 
ki pa v dosedanjem statutu niso bile posebej poudarjene; 
- društvo deluje v  javnem interesu, za kar si uredi ustrezen status itd. 
 
Vodila pri spremembah so bila predvsem: zakonodaja, odpiranje širših možnosti delovanja in 
sodelovanja z drugimi sorodnimi organizacijami, urejanje posebnosti z dodatnimi poslovniki, 
poenostavitev formalnosti pri delovanju ter določitev področja pridobitne dejavnosti društva 
kot možnosti financiranja glede na osnovni namen in opredelitev društva. Pristojnosti 
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organov društva (zbor članov, UO itd.) so ostale praktično nespremenjene in so kot take tudi 
določene z veljavno zakonodajo. 
 
 
 
Prijazen pozdrav, 
 
Zlatka Vučinić,        Brežice, 8.6.2020 
predsednica DLB  
 
 
 
Opomba: po dosedanjem veljavnem statutu so člani občnega zbora vsi aktivni in častni člani 
društva. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice 
odločanja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


