Pravila

društva „Narodna galerija" v Ljubljani.

§ 1. Društvo se imenuje „Narodna galerija14 ter ima svoj sedež v Ljubljani.
§ 2. Namen društva je ustanovitev, izpopolnjevanje, vzdrževanje in varstvo javne
slovenske umetnostne galerije t. j. zbirke slikarskih, plastičnih, grafičnih in stavbarskih umotvorov umetnikov slovenskega pokolenja, bodisi moderne, bodisi starejše dobe. Izključeni tudi
niso umotvori drugorodnih umetnikov, ki so stali v zvezi z domačo umetniško produkcijo,
oziroma, ki so vplivali na razvoj slovenske upodabljajoče umetnosti. Društvo ima tudi namen
vse že obstoječe umetniške zbirke, spadajoče v navedeni okvir, združiti v celokupnost. Poleg
ustanovitve zbirke same je društveni namen naposled tudi zgradba ali pridobitev poslopja za
slovensko umetniško galerijo oziroma začasna pridobitev prostora za nastanitev zbirk.
Istotako je društveni namen vzbujanje zanimanja za vpodabljajočo umetnost med občinstvom, pospeševanje razvoja domače vpodabljajoče umetnosti, raziskovanje slovenske umetnosti, prirejanje sestankov, predavanj, delitev nagrad ter izdajanje spisov in reprodukcij —
vse to, kolikor je potrebno v namen, izražen v prejšnjem odstavku.
§ 3. V dosego navedenih smotrov — § 2. — zbira društvo denarna sredstva z darili,
testati in članarino, obenem pa tudi umetnine z nakupi, darili in testati.
§ 4. Društvo ima:
a) častne člane, ki so si stekli izrednih zaslug za društvene namene ali za upodabljajočo umetnost;
b) ustanovnike; ustanovnik je, kdor izdatno pomnoži društveno zbirko umetnin ali plača
v društveno blagajno vsaj K 500'— naenkrat;
c) redne člane, ki plačujejo društvu redni letni prispevek K 30’—;
d) člane-umetnike t. j. priznane izvršujoče slovenske upodabljajoče umetnike, ki plačujejo redni letni prispevek K 30’—.
§ 5. Vsi društveni člani imajo pravico udeleževati se društvenih občnih zborov, tam
debatirati, interpelirati, voliti v društveni odbor in biti vanj voljen.
Članarino — ustanovnino — plačati morejo člani tudi v obrokih, ki jih določi odbor.
Kdor ostane članarino — ustanovnino — leto dni na dolgu, preneha biti društveni član.
§ 6. Na čelu društva je društveni odbor. Odbor sestoji iz predsednika, dveh podpredsednikov, tajnika, blagajnika oziroma njiju namestnikov, varuha galerije in dvanajsterih odbornikov. V odboru morata biti vsaj dva izvršujoča slovenska upodabljajoča umetnika.
Odbor upravlja društvene posle, sprejema in izobčuje člane, prireja društvene shode
in sestanke, izvršuje sklepe občnega zbora, izdaja društvene spise in reprodukcije, deli podpore in nagrade, sklepa vse. pogodbe, sprejema darila in testate. Vendar pa mora društveni
odbor v vseh umetniških vprašanjih, zlasti nakupih umetnin, zaslišati umetniško komisijo ter
je vezan na njene sklepe, ki jih ne sme izpreminjati, nego le izvrševati, razen če izvršitev odkloni z dvetretjinsko večino. Umetniška komisija pa se mora ozirati na društvena sredstva
ter tem primerno uravnati svoje sklepe.
Društvene člane umetnike sme odbor sprejemati le s pritrdilom umetniške komisije.
Društvo zastopa na zunaj predsednik, če je ta zadržan, eden izmed podpredsednikov,
pri sklepanju obojestransko obveznih pogodb pa tudi tajnik in blagajnik oziroma mesto njih
njiju namestnika. Ravnotako se podpisujejo listine.
Za sprejemanje daril in testatov pa je na zunaj upravičen predsednik sam oziroma
mesto njega eden izmed podpredsednikov.
Predsednika voli občni zbor, oba podpredsednika, tajnika, blagajnika ter njiju namestnika, kakor tudi varuha galerije pa odbor izmed sebe.
Odbor je sklepčen, če je razen predsednika oziroma enega izmed podpredsednikov
navzočih vsaj šest odbornikov. Pri enako razdeljenih glasovih odločuje predsednik oziroma
podpredsednik kot njegov namestnik. Odborove seje sklicuje in vodi predsednik oziroma eden
izmed podpredsednikov.

Podpredsednika podpirata predsednika v poslovanju, poslujeta mesto njega, ako bi
predsednika kaj oviralo ali ako bi odstopil.
Tajnik vodi zapisnike o sejah, vodi knjige članov.
Blagajnik prejema denar, iztrjuje in izplačuje.
Če bi bil tajnik ali blagajnik zadržan ali bi odstopil, vodi njegove posle namestnik.
Varuh galerije ima oskrbovati zbirko umetnin.
§ 7. Umetniška komisija sestoji iz načelnika in osmerih članov. Sklepčna je, če je
prisotnih z načelnikom vred vsaj šestero članov. Načelnika volijo člani izmed sebe. Umetniško
komisijo volijo le člani-umetniki izmed društvenih članov na občnem zboru.
Umetniško komisijo sklicuje načelnik, ki jo je pa na poziv društvenega predsednika
dolžan sklicati najkasneje tekom enega tedna. Umetniška komisija sklepa z dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.
Umetniška komisija odločuje o vseh nakupih umotvorov in sploh v vseh umetniških
vprašanjih ter ji mora društveni odbor po svojem predsedniku staviti tozadevne predloge.
Umetniška komisija je dolžna društvenemu odboru predlagati sklepe pismeno in z navedbo
razlogov.
Ako bi se tikalo sklepanje umetniške komisije interesov kakega člana n. pr. pri nakupih, mora dotičnik za čas sklepanja izstopiti iz komisije ter mu mora društveni predsednik
ad hoc imenovati namestnika izmed članov — umetnikov. K sejam umetniške komisije imajo
člani društvenega odbora dostop, in sicer s posvetovalnim glasom.
§ 8. Občni zbor
a) voli za eno leto predsednika društva in društveni odbor, dalje umetniško komisijo —
§ 7 — ter dva preglednika računov,
b) imenuje na predlog društvenega odbora častne člane,
c) presoja delovanje društvenega odbora, umetniške komisije ter društveno delovanje,
d) razpravlja in sklepa o računih minulega leta na poročilo preglednikov,
e) prenareja pravila,
f) sklepa o razdruženju in
g) o pritožbah radi izobčenja iz društva.
Občni zbor je sklepčen, če je navzočih vsaj 20 društvenih članov. Če bi ne posetilo
občnega zbora navedeno število članov, se vrši občni zbor eno uro po prvotno določeni uri
brez ozira na število udeležnikov.
Da obveljajo sklepi na občnih zborih, treba je nadpolovične večine navzočih članov,
le predlogom o izobčenju članov, o prenaredbi pravil in o razdruženju morata pritrditi dve
tretjini. Ako gre za razdruženje, mora biti na občnem zboru navzoča vsaj četrtina vseh društvenih članov.
Dan in uro občnega zbora ter predmet razprave se mora vsaj 14 dni pred zborovanjem
razglasiti po časopisih.
Redni občni zbor se ima sniti vsaj tekom prvih treh mesecev po preteku poslovnega leta, izredni občni zbor pa, ako ga skliče društveni odbor ali pa to zahteva vsaj 50
društvenikov.
§ 9. Prepire društvenikov iz društvenega razmerja razsoja brez priziva razsodništvo,
v katero voli vsaka stranka enega sodnika — člana, društveni odbor pa imenuje tretjega, ki
vodi razpravo.
§ 10. Kadar preneha društvo, odloči v njegovi imovini občni zbor z absolutno večino
glasov, vendar pa tako, da ostane galerija ohranjena slovenski javnosti. Če bi pa bilo društvo
oblastveno razpuščeno, pripade društveno premoženje društvu, ki se ustanovi z enakimi
smotri; dotlej pa ostane društveno premoženje v oskrbi zadnjega društvenega predsednika
ali enega izmed zadnjih podpredsednikov.
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