Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (ZDru- 1-UPB2, Uradni list RS št. 64/11)
je skupščina Fotografskega društva Janez Puhar Kranj (v nadaljevanju FDJP), na
svojem občnem zboru dne 17.marca 2015 sprejela naslednji čistopis;

PRAVILA
FOTOGRAFSKEGA DRUŠTVA JANEZ PUHAR KRANJ.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
FOTOGRAFSKO DRUŠTVO JANEZ PUHAR KRANJ (v nadaljnjem besedilu:
Društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so
se povezali z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s
področja fotografiranja.
2. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Kranju, Tomšičeva 34.

3. člen
Društvo ima svoj pečat. Ta je okrogle oblike premera 3 cm in ima za osnovo
portret Janeza Puharja, okrog njega pa krožni napis: Fotografsko društvo Janez
Puhar Kranj.
4. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi v Sloveniji in tujini, ki delujejo na
področju fotografije in sorodnih dejavnosti.
Društvo je vključeno v Fotografsko zvezo Slovenije. Sodeluje tudi s
Skladom Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti oziroma
njegovo Območno izpostavo Kranj, Zvezo društev za tehnično kulturo Kranj,
arhivi, galerijami, muzeji in drugimi inštitucijami, ki delujejo na področju
kulture.
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5. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.
Društvo obvešča člane in zainteresirano javnost: preko oglasne deske v prostorih
društva, s pravico vpogleda v zapisnike organov društva, skladno s sklepi
njegovih organov in preko sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren predsednik društva.

II. CILJI DRUŠTVA
6. člen
Društvo spodbuja fotografsko ustvarjalnost svojih članov, prireja društvene
razstave in sodeluje na meddruštvenih, državnih in mednarodnih razstavah in
drugih prireditvah.
7. člen
Društvo uresničuje svoje cilje:
- s sodelovanjem članov na razstavah in drugih prireditvah,
- s podeljevanjem nazivov F3 FZS, F2 FZS in drugih priznanj,
- s strokovnim izobraževanjem članov,
- z obveščanjem javnosti.

III. ČLANSTVO
8. člen
Član društva lahko postane vsakdo, ki se ljubiteljsko ali poklicno ukvarja s
fotografijo. Članstvo v društvu je prostovoljno.
Kdor želi postati član društva, mora predsedniku društva predložiti pristopno
izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v
skladu s Pravili društva in plačeval članarino.
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti podpiše
pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do
dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom
v društvo podati pisno soglasje.
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Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan.
Društvo ima redne in častne člane.
Društvo ima lahko tudi častnega predsednika.
Dodeljevanje častnih funkcij in medalj v društvu uravnava poseben pravilnik.

9. člen
Pravice članov društva so:
- da volijo in so izvoljeni v društvene organe,
- da sodelujejo pri delu in odločanju v društvu,
- da uresničujejo svoja osebna hotenja na področju društvenih dejavnosti,
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva.
Dolžnosti članov društva so:
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju
ciljev in nalog društva,
- da redno plačujejo članarino,
- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih
dogovorjenih nalog,
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na druge člane društva,
- da varujejo ugled društva.

10. člen
Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo,
- s smrtjo.
- s prenehanjem delovanja društva.
Član prostovoljno izstopi iz društva, če predsedniku društva poda pisno izjavo o
izstopu.
Člana črta iz članstva predsednik društva, če ta kljub opominu ne plača članarine
v tekočem letu.
Član je lahko izključen iz društva, če s svojim ravnanjem ali obnašanjem grobo
krni ugled društva. O izključitvi odloča disciplinsko razsodišče s sklepom.
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IV. ORGANI DRUŠTVA
11. člen
Organi društva so:
- občni zbor,
- nadzorni odbor,
- predsednik, kot izvršilni organ društva,
- podpredsednik
- izvršni odbor, ki šteje 5 članov
- disciplinsko razsodišče.
12. člen
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni zbor je
lahko reden in izreden.
Redni občni zbor sklicuje predsednik enkrat letno.
Izredni občni zbor se skliče po sklepu predsednika, na zahtevo nadzornega
odbora ali na zahtevo tretjine članov društva.
Predsednik je dolžan sklicati izredni občni zbor v 30 dneh od prejema zahteve za
sklic. Če predsednik ne skliče izrednega občnega zbora v predpisanem roku, ga
skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi.
Izredni občni zbor sklepa samo o zadevi, za katero je bil sklican.
13. člen
O sklicu občnega zbora in predloženem dnevnem redu morajo biti člani društva
seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.
Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov.
Če občni zbor ni sklepčen, se njegov začetek odloži za 30 minut. Po preteku tega
časa je občni zbor sklepčen, če je navzočih najmanj 1/3 vseh članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem občnem zboru
odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

14. člen
Naloge občnega zbora so:
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- voli organe občnega zbora,
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema spremembe in dopolnitve Pravil in druge akte društva,
- sprejema program dela društva,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun društva,
- voli in razrešuje predsednika, podpredsednika ter člane izvršnega odbora,
nadzornega odbora in disciplinskega
razsodišča,
- odloča o pritožbah zoper sklepe disciplinskega razsodišča,
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi organizacijami,
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v
skladu z nameni in cilji društva ter zakonom,
- sklepa o prenehanju društva.
Posamezni dodatni predlogi za razpravo na občnemu zboru morajo biti
predloženi v pisni obliki najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar
in dva overitelja.

15. člen
IO društva ima 5 članov. Predsednik društva je po funkciji tudi predsednik IO. IO je
organ Občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži Občni zbor (npr. realizacijo
plana dela). IO opravlja organizacijske, upravne, strokovne in tehnične zadeve. IO
imenuje:Gospodarja društva, Tajnika društva, Blagajnika društva, Komisije po potrebi
in nosilce posameznih projektov.
IO imenuje:
 Gospodarja društva
 Tajnika društva
 Blagajnika društva
 Komisije po potrebi
 Nosilce posameznih projektnih nalog

16. člen
Društvo ima Umetniški svet.
Umetniško svet (v nadaljevanju US) sestavlja pet članov FDJP. US vodi predsednik,
ki ga na svoji prvi seji izvolijo člani tega organa. Na sejah odloča z večino glasov
prisotnih članov. Njegov mandat traja dve leti in je lahko ponovno izvoljen. Enako
velja za ostale člane US. US izvoli občni zbor društva.
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Naloge umetniškega sveta so:
 Skrb za doseganje umetniškega nivoja društva.
 Sooblikovanje plana dela FDJP v delu, ki se nanaša na fotografske razstave in
druge pomembne fotografske dogodke.
 Priprava predlogov za nagrade in odlikovanja posameznikom v društvu (gre za
predlog US, sicer pa predloge lahko poda vsak član društva).
 Na osnovi morebitne želje posameznega kandidata, US lahko poda svoje
mnenje k predlogom, za podelitev fotografskih naslovov.
 Odloča o izboru fotografskih del za društvene razstave.
 US za svoje delo odgovarja OZ.
 O svojem delu se posvetuje s predsednikom društva.
 US ni pristojen za organizacijske ukrepe v društvu, niti za oblikovanje pravil
društva, razen za tista, ki se nanašajo na delovanje US.

17. člen
Nadzorni odbor spremlja delo društva ter opravlja nadzor nad njegovim
finančnim in materialnim poslovanjem.
Nadzorni odbor daje poročilo občnemu zboru, kateremu je odgovoren za svoje
delo.
Če predsedniku društva preneha funkcija pred pretekom mandata, imenuje
nadzorni odbor osebo, ki zastopa društvo do občnega zbora.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed
sebe izvolijo predsednika. Predsednik društva ne more biti član nadzornega
odbora.
Seja nadzornega odbora je sklepčna in lahko sprejema sklepe, če sta na njej
navzoča vsaj dva člana.
Mandatna doba članov nadzornega odbora traja 2 leti.

18. člen
Predsednik zastopa in predstavlja društvo. Izvoli ga občni zbor za dobo 2 let.
Predsednik je izvršilni organ društva in vodi njegovo delo med dvema občnima
zboroma po Programu in sklepih organov društva.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s Pravili in pravnim
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redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in
nadzornemu odboru.
Podpredsednika se ravno tako voli na dve leti, ta pri delu pomaga predsedniku. Delo
si dogovorno razdelita. V primeru bolezni ali odsotnosti predsednika, podpredsednik
prevzame njegovo funkcijo.

19. člen
Naloge predsednika društva so:
- sklicuje občni zbor,
- skrbi za organizacijsko, finančno in materialno poslovanje društva,
- skrbi za izdelavo in izvrševanje programa dela društva,
- pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
- sestavi letno poročilo o delovanju društva,
- pripravlja predloge aktov društva,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in ki mu jih je
naložil občni zbor in nadzorni odbor.

20. člen
Člane disciplinskega razsodišča voli občni zbor za dobo 2 let. Sestavljajo ga
trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi
pisnih zahtev članov ali organov društva.

21. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinsko razsodišče, so naslednje:
- kršitve določb Pravil,
- nevestno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
- neizvrševanje sklepov organov društva,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva,
- dejanja, ki materialno oškodujejo društvo.

22. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih izreče disciplinsko razsodišče, so:
- opomin,
- javni opomin.
- izključitev iz društva.
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Zoper sklep, ki ga sprejme disciplinsko razsodišče, ima prizadeti član pravico
pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
23. člen
Viri dohodkov društva so:
- članarina,
- darila in volila,
- dohodek iz dejavnosti društva iz naslova materialnih pravic,
- prispevki pokroviteljev,
- javna sredstva,
- drugi viri.
Knjigovodstvo vodi blagajnik društva. Njegovo delo je javno. Vsak član društva
ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje društva.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad
odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

24. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim
finančnim načrtom, ki ga sprejme občni zbor.
Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni
račun.

25. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik ali blagajnik društva.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.
Vodi ga blagajnik.
Društvo ima svoj žiro/transakcijski račun pri Gorenjski banki, d.d., Kranj.
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VI. ČASTNI ČLANI DRUŠTVA
26. člen
Društvo ima lahko tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi oseba, ki
ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana
podeljuje občni zbor na predlog predsednika, nadzornega odbora ali
posameznega člana.
Častni član, ki ni obenem tudi član društva, lahko sodeluje in razpravlja na
občnem zboru, nima pa pravice odločanja.
Društvo ima lahko tudi častnega predsednika. Častni predsednik je lahko samo
oseba, ki je v svojem preteklem delovanju že dosti naredila v dobrobit društva in je
pripravljena navzven v bodoče delovati v korist društva.
Častnega predsednika predlaga skupina članov FDJP in ga potrdi Izvršni odbor
FDJP.
Častni predsednik s svojim ugledom in s svojo strokovnostjo, poznanstvi v okviru
FZS, FIAP, države in mesta še v bodoče deluje v korist društva v smislu povečevanja
ugleda, možnostih organizacij razstav in akcijami na področju fotografske dejavnosti.
Deluje skladno z dogovori z aktualnim predsednikom FDJP.

VII. POKROVITELJI DRUŠTVA
27. člen
Društvo ima lahko tudi pokrovitelje. Ti so fizične ali pravne osebe, ki pomagajo
društvu finančno, materialno ali kako drugače.
Pokrovitelji lahko sodelujejo in razpravljajo na občnem zboru, nimajo pa
pravice odločanja.

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA
28. člen
Društvo lahko preneha obstajati:
- po sklepu občnega zbora z večino navzočih članov,
- po samem zakonu.
29. člen
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V primeru prenehanja društva preide njegovo premoženje na drugo društvo
istovrstne ali sorodne dejavnosti, skladno s sklepom Občnega zbora, oziroma
tretjemu, skladno z Zakonom.

IX. KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ta dopolnjena pravila (dodan 16. člen) je sprejel Občni zbor na svoji redni seji dne
13. marca 2018.

V Kranju, 13. Marca 2018
Vlado Sofronievski
Predsednik FDJP Kranj

10

