
Na podlagi 14. člena Pravil Fotografskega društva Janez Puhar Kranj (v nadaljnem tekstu: FDJP) je bil 

na občnem zboru FDJP dne 19. marca 2019 dopolnjen in sprejet naslednji: 

 

PRAVILNIK O PODELITVAH DRUŠTVENIH PRIZNANJ V 

FOTOGRAFSKEM DRUŠTVU JANEZ PUHAR KRANJ 

 

 

 

Prvi del: UVODNA DOLOČBA 

1. člen  

Društvena priznanja, ki jih FDJP podeljuje, so sledeče: 

• Častna priznanja, ki jih prejemniki dobijo za pomembne zasluge na področju delovanja 
FDJP. 

• Tekmovalna priznanja, ki se podeljujejo za dosežke na posameznih razstavah, katerih 
organizator je FDJP. 

• Spominska priznanja, ki jih FDJP podeljuje posameznim društvom ali posameznikom ob 
raznih fotografskih srečanjih ali na razstavah, ki nimajo tekmovalnega značaja. 

 

2. člen  

Vrste priznanj FDJP  

 

A. ČASTNA PRIZNANJA 

1. Častna plaketa Janez Puhar (zlata medalja premera 75 mm) 

2. Plaketa častnega člana društva Janez Puhar Kranj (bronasta medalja premera 75 mm) 

3. Častna značka Janez Puhar za dolgoletno aktivno članstvo v društvu 

4. Častna značka Janez Puhar, namenjena nečlanom FDJP za zasluge pri sodelovanju s FDJPK 

 

1. Častna plaketa Janez Puhar  

Omenjena plaketa predstavlja v okviru fotografskega društva Janez Puhar Kranj najvišje društveno 
priznanje, ki jo lahko prejmejo člani društva FDJP ali posamezniki fotografi različnih fotografskih 
društev, klubov, ki so z svojim delovanjem prispevali k ugledu FDJP in delujejo v okviru FZS ali FIAP.  



Častno plaketo Janez Puhar se podeljuje posamezniku za:  

• izredne ustvarjalne in organizacijske dosežke v okviru Fotografskega društva Janez Puhar 
Kranj, 

• posebno uspešno dolgoletno organizacijsko delo na fotografskem področju,  

• življenjsko delo na področju fotografske umetnosti.  

Priznanje sestoji iz: 

− okrogle zlate plakete premera 75 mm, na kateri je vdelan polrelief izumitelja fotografije na 
steklo Janeza Puharja; po zunanjem obodu lica plakete je v polreliefni tehniki napis JANEZ 
PUHAR 1814 – 1864. Na hrbtni strani plakete je v sredini vgravirano ime in priimek imetnika 
plakete in leto podelitve plakete; na spodnji strani hrbtne strani plakete je vgravirana 
zaporedna številka plakete. Tako opremljena častna plaketa je vložena v primerno škatlo.  

− mape dimenzije A4 formata, ki ima na notranji desni strani mape vstavljen tiskan list s 
podatki o organu, ki je podelil priznanje, ime in priimek nosilca priznanja, natisnjeno obliko 
plakete, kratek opis vzroka podelitve, kraj in datum podelitve; na levi strani notranjosti 
mape je vložen list, na katerem je podana v celoti obrazložitev podelitve častne plakete in 
podpisom aktualnega predsednika Fotografskega društva Janez Puhar Kranj. Obrazložitev 
je praviloma napisana v slovenskem jeziku; v primeru, ko odličje prejme oseba, katere 
materni jezik ni slovenščina pa je poleg originalne obrazložitve priložen kvalitetni prevod v 
enem izmed uradnih jezikov FIAP.  

Pobudo za podelitev častne plakete Janeza Puharja lahko predlagajo izvršni odbor FDJP, posameznik 
ali skupina članov FDJP. Pobuda mora biti pisna in posredovana izvršnemu odboru FDJP. Ta obravnava 
pismeni predlog na svoji seji, ki naj bo najkasneje mesec dni po prejetju pismenega predloga. Izvršni 
odbor FDJP ter predsednik in podpredsednik ob prisotnosti vseh z glasovanjem minimalne večine 
potrdi ali zahteva dodatna pismena pojasnila ali v celoti zavrne pobudo za podelitev plakete. Omenjena 
potrditev ali zavrnitev mora biti pismeno posredovana pobudniku predloga.  

Častno plaketo se podeli na svečan način na prireditvi, ki predstavlja v tekočem letu najbolj pomemben 
dogodek FDJP. Kot pomemben dogodek se smatra, svečane podelitve odličij razstav najvišjega ranga 
FZS ali FIAP, ki jo organizira in realizira izključno FDJP v Kranju. Predsednik FDJP pravočasno obvesti 
prejemnika častne plakete o datumu in kraju, kjer mu bo odličje podeljeno. Praviloma to podeli 
predsednik FDJP in tudi poskrbi, da se prebere obrazložitev za podeljeno častno plaketo Janez Puhar.  

Imetnik častne plakete JP se lahko podpisuje z naslovom ČP FDJP ali pa Hon FDJP. 

 

2. Plaketa častnega člana društva Janez Puhar Kranj  

 

Plaketa častnega člana je priznanje, ki jo lahko prejme član FDJP, ki je z svojim delovanjem prispeval : 

− k povečanju ugleda FDJP v okviru FZS ali FIAP 

− k boljši organizaciji in kvalitetnemu delovanju FDJP 

− k aktivni promociji in večji prepoznavnosti iznajditelja fotografije na steklo Janeza 
Puharja, doma in po svetu. 



 
Priznanje se sestoji iz: 

− okrogle bronaste plakete premera 75 mm, na kateri je vdelan polrelief izumitelja fotografije 
na steklo Janeza Puharja; po zunanjem obodu lica plakete je v polreliefni tehniki napis JANEZ 
PUHAR 1814 – 1864.  

Na hrbtni strani plakete za častnega člana FDJ je vgravirano sledeče: 

− ime in priimek nosilca plakete, 

− častni član FD Janez Puhar Kranj, 

− leto podelitve priznanja, 

− zap. številka nosilca plakete. 
Tako opremljena plaketa je vložena v primerno škatlo.  

− mape dimenzije A4 formata, ki ima na notranji strani mape vstavljen na desni strani tiskan list 
s podatki o organu, ki je podelil priznanje, ime in priimek nosilca priznanja, natisnjeno obliko 
plakete, kratek opis vzroka podelitve, kraj in datum podelitve; na levi strani notranjosti mape 
je vložen list, na katerem je podana v celoti obrazložitev podelitve častne plakete in podpisom 
aktualnega predsednika izvršnega odbora Janez Puhar Kranj ali novega predsenika FDJP. 
Obrazložitev je praviloma napisana v slovenskem jeziku.  

Pobudo za podelitev plakete člastnega člana Janez Puhar lahko predlagajo izvršni odbor FDJP ali 
skupina članov FDJP. Pobuda mora biti pisna in posredovana izvršnemu odboru FDJP. Ta obravnava 
pismeni predlog na svoji seji, ki naj bo najkasneje mesec dni po prejetju pismenega predloga. Izvršni 
odbor FDJP ter predsednik in podpredsednik ob prisotnosti vseh z glasovanjem minimalne večine 
potrdi ali zahteva dodatna pismena pojasnila ali v celoti zavrne pobudo za podelitev plakete. Pri 
odločanju ne sodeluje častni član ali predsednik, ki mu je priznanje namenjeno. Omenjena potrditev 
ali zavrnitev mora biti pismeno posredovana pobudniku predloga.  

Plaketo se podeli na svečan način na prireditvi, ki predstavlja v tekočem letu najbolj pomemben 
dogodek FDJP. Kot pomemben dogodek se smatra svečana podelitev odličij razstav najvišjega ranga 
FZS ali FIAP, ki jo organizira in realizira izključno FDJP v Kranju. Predsednik FDJP pravočasno obvesti 
prejemnika častne plakete o datumu in kraju, kjer mu bo odličje podeljeno. Praviloma to podeli 
predsednik FDJP in tudi poskrbi, da se prebere obrazložitev za podeljeno častna plaketo Janez Puhar. 

Imetnik plakete častnega člana FDJPK se lahko podpisuje z naslovom PČČ FDJP  

 

3. Častna značka Janez Puhar za dolgoletno aktivno članstvo v Fotografskem društvu Janez 
Puhar Kranj 

Priznanje – Častna značka Janez Puhar obsega 3 po barvi različne značke. Posamezna barva 
značke določa število let aktivnega dela v FDJP. Omenjeno priznanje lahko pridobi član FDJP, ki 
je aktivno deloval v društvu predpisano dobo, ki je navedena v naslednjem odstavku člena. 

Značka za: 

•  5 let aktivnega dela v društvu je patinirana v bronu,  

• 10 let v srebrni barvi, 

• 15 in več let zlate barve. 

Priznanje se sestoji iz: 



- Značke, ki je izdelana iz kovine v obliki kroga s premerom 20 mm. Rob značke je oblikovan z 
napisom FD Janez Puhar Kranj, črke so v črni barvi in potekajo po zunanjem obodu značke. 
Sredina značke je oblikovana s polreliefom Janeza Puharja. Na hrbtni strani značke je priponka 
z vijakom. Značka je vložena v škatlo primerne velikosti in oblike. 

- mape dimenzije A4 formata, ki ima na notranji strani vstavljen na desni strani tiskan list s 
podatki o organu, ki je podelil priznanje, ime in priimek nosilca priznanja, natisnjeno obliko 
plakete, kratek opis vzroka podelitve, kraj in datum podelitve; na levi strani notranjosti mape 
pa je vložen list, na katerem je podana obrazložitev v celoti in s podpisom predsednika FDJP.  

Pobudo za podelitev značke Janez Puhar lahko predlagajo izvršni odbor FDJP, posamezni član ali 
skupina članov FDJP. Pobuda mora biti pisna in posredovana izvršnemu odboru FDJP. Ta obravnava 
predlog na svoji seji, ki naj bo najkasneje mesec dni po prejetju predloga. Izvršni odbor FDJP z navadno 
večino predlog potrdi ali zahteva dodatna pismena pojasnila ali pa v celoti zavrne pobudo za podelitev 
priznanja. Pri odločanju ne sodeluje član društva, ki mu je priznanje namenjeno. Omenjena potrditev 
ali zavrnitev mora biti pismeno posredovana pobudniku predloga.  

4. Častna značka Janez Puhar, namenjena nečlanom FDJP za zasluge sodelovanja s  FDJP 

Omenjena značka se lahko podeli le zunanjim sodelavcem (člani drugih društev ali klubov, zvez doma 
ali pa v tujini) za plodovito in korektno sodelovanje s  FDJP. 

Omenjena značka je patinirana v bronu v obliki kroga s premerom 20 mm. Od častne značke točke 3 se 
loči v tem, da je celotni rob značke zelene barve in z napisom po obodu FD Janez Puhar Kranj. Sredina 
značke je oblikovana s polreliefom Janeza Puharja. Na hrbtni strani značke je priponka z vijakom. 
Značka je vložena v škatlo primerne velikosti in oblike. 

Priznanje se sestoji i iz: 

- Značke, ki je vložena v škatlo primerne velikosti. 

- mape dimenzije A4 formata, ki ima na notranji strani vstavljen na desni strani tiskan list s 
podatki o organu, ki je podelil priznanje, ime in priimek nosilca priznanja, natisnjeno obliko 
plakete, kratek opis vzroka podelitve, kraj in datum podelitve; na levi strani notranjosti mape 
pa je vložen list, na katerem je podana obrazložitev v celoti in s podpisom predsednika FDJP.  

Pobudo za podelitev značke Janez Puhar lahko predlagajo izvršni odbor FDJP, posamezni član ali 
skupina članov FDJP. Pobuda mora biti pisna in posredovana izvršnemu odboru FDJP. Ta obravnava 
predlog na svoji seji, ki naj bo najkasneje mesec dni po prejetju predloga. Izvršni odbor FDJP z navadno 
večino predlog potrdi ali zahteva dodatna pismena pojasnila ali pa v celoti zavrne pobudo za podelitev 
priznanja. Omenjena potrditev ali zavrnitev mora biti pismeno posredovana pobudniku predloga. 

B. TEKMOVALNA PRIZNANJA 

Pod pojmom tekmovalnih priznanj razumemo odličja ali pismena priznanja, ki jih FDJP kot organizator 
slovenske ali mednarodne razstave podeli za fotografije, ki jih je izbrala žirija.  

V razpisu razstave, ki jo organizira FDJP, je točno določeno število in vrsta tekmovalnih priznanj in 
poimensko je navedena komisija, ki soglasno izbere fotografije za posamezna odličja, ki jih navaja 
razpis  

1. Medalja Janez Puhar 

Komplet medalj obsega zlato, srebrno in bronasto medaljo. Vse omenjene medalje so premera 
45 mm, na katerih je vdelan polrelief izumitelja fotografije na steklo Janeza Puharja; po 



zunanjem obodu lica plakete je v polreliefni tehniki napis JANEZ PUHAR 1814 – 1864. Na hrbtni 
strani plakete je po zunanjem obodu vgravirano uradni naziv in letnica razstave za katero je 
posamezna medalja namenjena. Na sredini hrbtne strani je vgraviran priimek in ime in država 
predvidenega nosilca medalje. Tako opremljena plaketa je vložena v primerno škatlo. Na 
notranji strani pokrova škatlje je vstavljen in nalepljen list, na katerem so navedeni sledeči 
podatki: 

- Uradni naziv društva Janez Puhar, 
- Uradni naziv razstave, na kateri bo medalja podeljena, 
- Ime in priimek dobitnika medalje, vključno z imenom države, če je mednarodna 

razstava, 
- Vrsta medalje (zlata, srebrna ali bronasta) in naslov slike, za katero je podeljena 

medalja, 
- Kraj in datum podelitve medalje, 
- Ime in priimek predsednika žirije razstave. 

Praviloma so gornji podatki napisani v slovenščini. V primeru, ko je dobitnik tuj državljan, so 
omenjeni podatki napisani v enem izmed uradno priznanih jezikov FIAP. 

 
2. Diploma Janez Puhar 

 
Glede na vsebino razpisa nagrad se lahko podelijo tudi diplome Janez Puhar. Omenjena 
diploma je napisana na kartonu A4 formata. Na diplomi so navedeni sledeči podatki: 
- Uradni naziv društva Janez Puhar, 
- Uradni naziv razstave, na kateri bo podeljena diploma, 
- Ime in priimek dobitnika, vključno z imenom države, če je mednarodna razstava 
- Kraj in datum podelitve diploma, 
- Ime in priimek predsednika žirije razstave. 
Praviloma je vsebina diplome napisana v slovenščini. V primeru, ko je dobitnik tuj državljan, je 
lahko vsebina napisana v enem izmed uradno priznanih jezikov FIAP. 
 
Diploma je vložena v kartonsko mapo, ki ima na prednji strani polrelief Janeza Puharja. 

 
Medalje oz. diplome Janez Puhar se podelijo na svečani otvoritvi razstave. Odličja lahko podeli v 
predhodnem dogovorom z organizacijskim odborom razstave predsednik žirije razstave, povabljeni 
gost na otvoritvi (župan ali podžupan mestne občine Kranj, predsednik FZS). 
V kolikor nagrajenec ni prisoten na otvoritvi razstave, mu FDJP dostavi odličje s priporočeno pošto. 
 

 

C. SPOMINSKA PRIZNANJA 

Pod pojmom spominskih priznanj razumemo odličja ali pismena priznanja, ki jih FDJP kot organizator 
raznih fotografskih srečanj ali delavnic, organiziranih v Kranju, podeli posameznikom ali društvom. 
Spominsko priznanje sestoji: 

- iz bronaste medalje Janez Puhar dim. premera 45 mm, na kateri je vdelan polrelief izumitelja 
fotografije na steklo Janeza Puharja; po zunanjem obodu lica plakete je v polreliefni tehniki 
napis JANEZ PUHAR 1814 – 1864. Na hrbtni strani plakete je po zunanjem obodu obvezno 
vgravirano SPOMINSKA MEDALJA – COMMEMORATIVE MEDAL. . Tako opremljena plaketa je 
vložena v primerno škatlo. Na notranji strani pokrova škatlje je trdno vstavljeni list, na katerem 
so navedeni sledeči podatki: 



- Uradni naziv društva Janez Puhar, 

- Namen podelitve spominske medalje, 

- Ime in priimek dobitnika medalje, vključno z imenom države,  

- Kraj in datum podelitve medalje, 

- Ime in priimek predsednika FDJP. 

Praviloma je vsebina na vložnem kartonu napisana v slovenščini. V primeru, ko je dobitnik tuj 
državljan, je lahko vsebina diplome napisana v enem izmed uradnih jezikov FIAP. 

 

DODATNA DOLOČILA 

1. člen 

Imetniki posameznih priznanj so objavljeni na spletni strani FDJV. Spominska in tekmovalna 
priznanja so objavljena skupno z člankom dogodka, na katerem so bila podeljena. 

Za častna priznanja se na spletni strani FDJV formira rubrika: Nosilci častnih priznanj FDJP in so 
stalno objavljeni in se dopolnjujejo z novimi nagrajenci. 

2. Člen 

Pravilnik o podelitvi nagrade Janeza Puharja prične veljati takoj, ko ga sprejme občni zbor FDJP. 

 

V Kranju, 19. marca 2019 

                                                      Predsednica društva FDJP: 

                                  Valerija Jenko l.r. 

 

Ps. Pravilnik je bil na OZ Fotografskega društva Janez Puhar Kranj dne 19. marca 2019 sprejet z vsemi glasovi. 


