
 

 

 

 

 

AKT O USTANOVITVI LIKOVNE SEKCIJE MILENA LAH 

 

 

 

Sekcijo in ime sekcije (Likovna sekcija Milena Lah – spodaj napisano sekcija) na predlog članov društva 
Marijan Mirt ter Slađane Matić Trstenjak ustanovil in potrdi predsednik Hrvatskega kulturnega društva 
(v nadaljevanju HKDM) Marko Mandir. 
Sekcija ni pravna oseba in mora delati v skladu s Statutom društva HKDM. Za svoje delo je odgovorna 
Izvršnemu odboru. Pogoj za ustanovitev sekcije je izpolnjevanje tega akta. 
Namen sekcije je amatersko in strokovno izvajanje likovnih dejavnosti (organiziranje likovnih razstav v 
prostorih društva ter v drugih prostorih, izobraževanje članov in nečlanov na likovnem področju v duhu 
ohranjanja in spodbujanja hrvaške likovne dediščine, organiziranje likovnih delavnic, organizacija 
likovnih kolonij in simpozijev, pisanje strokovnega besedila, izletov likovno kulturne narave, obveščanje 
članov o likovno povezanimi dogodki relevantnimi za člane društva, negovanje kulturne dediščine, 
mednarodnemu povezovanju likovnikov s evropskimi državami ki bi pripomogli ciljem delovanja društva, 
dodeljevanje likovnih nagrad v imenu sekcije, in podobno. 
Član sekcije je vsak, ki je član društva in je s sekcijo kakorkoli povezan. 
Obveznosti članov sekcije so kot osnova obveznosti do društva zapisane v statutu društva HKDM.  

Specifične dodatne dolžnosti članov sekcije so: 
- da volijo in so izvoljeni v organe sekcije,  
- da spoštujejo statut in druge pravne akte ter sklepe sekcije in društva HKDM, 
- da aktivno sodelujejo v organih sekcije in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog 
sekcije, 
- da redno izpolnjujejo materialne obveznosti (članarina), določenih na Skupščini društva oziroma 
določenih v sprejetih aktih društva, 
- da posredujejo sekciji, društvu informacije, potrebne za izvajanje skupnih nalog, 
- da skrbijo za objekte društva in druga sredstva, s katerimi sekcija in društvo razpolaga. 
- da skrbijo za pridobljena likovna dela v duhu premične likovne dediščine društva HKDM  
 
Organ sekcije, ki skrbi za uspešno uresničevanje namena in ciljev je: 
- Upravni odbor sekcije. 
 
 
UPRAVNI ODBOR 
 
Upravni odbor sekcije je organ, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in 
administrativna dela, ter vodi delo sekcije med dvema skupščinama sekcije po programu in 
sklepih, sprejetih na Skupščini. Sestaja se po potrebi. Za svoje delo je odgovoren 
Izvršnemu odboru društva. 
 
Upravni odbor sekcije sestavljajo: 
- predsednik, 
- mentor 
Predsednik sekcije zastopa in predstavlja sekcijo pred organi društva.  
V času njegove odsotnosti ga nadomešča mentor. 
Predsednika sekcije voli Skupščina sekcije za dobo dveh let in je lahko ponovno izvoljen. 
Mentor sekcije je desna roka predsednika sekcije in ga v njegovi odsotnosti lahko zamenja. Predlaga 
ga predsednik sekcije, potrdi pa Izvršni odbor društva. Za svoje delo odgovarja predsedniku sekcije, 
Upravnemu odboru sekcije in Izvršnemu odboru društva. 
 



 

FINANČNO POSLOVANJE SEKCIJE 
 
Sekcija lahko pridobi sredstva za svoje delovanje: 
- z dotacijo občinskih sredstev in javnih razpisih na področju kulture, 
- s prispevki donatorjev, sponzorjev, mecenov, 
- z darili in volili, 
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti sekcije, društva, 
- iz drugih virov. 
 
 
Sekcija razpolaga s finančnimi sredstvi skladno s programom dela in finančnim načrtom, ki ju sprejme 
Skupščina društva. Na Skupščini se vsako leto obravnava in sprejema program dela in finančni načrt. 
Uporabo sredstev sekcije potrdi Izvršni odbor. Finančne in materialne listine podpisuje predsednik 
društva. Po pooblastilu predsednika tudi podpredsednik društva, tajnik društva, blagajnik društva ali 
predsednik sekcije. Finančno poslovanje sekcije se odvija preko žiro računa, katerega vodi blagajnik 
društva v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju. Denarna sredstva sekcije vodi 
blagajnik v blagajniški knjigi in po potrebi poroča o finančnem poslovanju Upravnemu odboru sekcije, 
Izvršnemu odboru društva in vsaj enkrat letno na Skupščini društva. 
 

KONČNE DOLOČBE 
Za prvega predsednika sekcije imenuje se Marijan Mirt,mag art., ter za mentorico Slađano Matić 
Trstenjak mag.art. 
 

Sekcija preneha delovati: 
- po sklepu Izvršnega odbora društva z 2/3 večino prisotnih članov, 
- po sklepu skupščine društva. 
V primeru prenehanja sekcije sprejme Izvršni odbor društva sklep, komu pripada 
premoženje sekcije. 
 
 
 
Ta akt začne veljati z dnem 
4. 2. 2013 

 

 

Predsednik HKDM 

Marko Mandir mag.art. 

 

 


