Na podlagi 4., in 9. člena ter prvega odstavka 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
64/2011 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) je občni zbor Fotokluba
Ljubljana na rednem zasedanju, dne 22. januarja 2019, sprejel naslednji

STATUT
FOTOKLUBA LJUBLJANA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Skupina občanov je na ustanovnem občnem zboru, dne 17. marca 1998, ustanovila društvo pod
imenom Fotoklub AT CANON, na rednem zasedanju občnega zbora, dne 26. marca 2003, pa ga je
preimenovala v Fotoklub Ljubljana.
2. člen
Fotoklub Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: klub) ima sedež v Ljubljani, Savska cesta 25. Klub je
samostojno, nepridobitno in nepoklicno združenje občanov, ki uresničujejo svoje interese na
področju fotografije.
Klub deluje na območju Republike Slovenije.
3. člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava, zastopa ga predsednik.
4. člen
Klub ima svoj znak in pečat. Znak in pečat sta kvadratne oblike, velikosti 28 x 28 mm, z napisom
Fotoklub Ljubljana, med obema besedama pa je stilizirana kratica imena kluba.
5. člen
Zaradi uresničevanja skupnih ciljev in nalog ter usklajevanja dejavnosti je klub včlanjen v
Fotografsko zvezo Slovenije.
Klub se lahko včlani tudi v druge zveze društev ali druge organizacije, če je za to interes ali
potreba.
6. člen
Klub temelji na načelih demokratičnosti, enakopravnosti in javnosti svojega delovanja. O tem
obvešča javnost in svoje člane na več načinov: z elektronsko pošto in domačo stranjo na
medmrežju, s svojim glasilom in z zapisniki organov kluba, ki so na vpogled članom. Klub tudi
omogoča novinarjem, da prisostvujejo sejam in poročajo javnosti o opravljanju nalog iz programa
dela kluba.
Za javnost delovanja kluba je odgovoren predsednik kluba.
Občni zbor in izvršni odbor lahko določita, da so posamezne aktivnosti kluba dostopne samo
članom kluba.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE KLUBA

7. člen
Namen in cilji kluba so:
a) gojiti in razvijati avtorsko fotografijo;
b) skrbeti za razvoj in popularizacijo fotografiranja narave, njenih lepot in človeka ter njegove
ustvarjalnosti;
c) z izobraževanjem in popularizacijo pomagati pri ustvarjanju pozitivnega odnosa do ohranjanja
naravnih vrednot in kulturne dediščine;
d) s tekmovanji, natečaji, razstavami, festivali in drugimi podobnimi dejavnostmi doma in v tujini
pospeševati kulturo svojih članov, razvijati klubsko življenje, tekmovalni duh ter smisel za
družabnost in rekreacijo;
e) predavanja, seminarji, tečaji, izleti, publikacije in druge možne oblike za vzgojo in
izobraževanje, v skladu z veljavnimi predpisi;
f) ohranjati tradicijo Fotokluba Ljubljana, ki je bil kot tretji v Evropi ustanovljen že leta 1889, in se
je leta 1968 združil s Fotogrupo ŠOLT, ustanovljeno leta 1963.
8. člen
Klub uresničuje svoje cilje predvsem z naslednjimi dejavnostmi:
a)
b)
c)
d)
e)

organizira fotografske razstave in projekcije fotografskih del;
organizira članske klubske sestanke, strokovna predavanja in druge izobraževalne aktivnosti;
se povezuje z drugimi organizacijami doma in v tujini;
organizira skupne fotografske akcije;
izvaja pridobitno dejavnost v zvezi z namenom in cilji kluba.

Dopolnilne pridobitne dejavnosti kluba vključujejo predvsem:
a)
b)
c)
d)

fotografsko dejavnost;
prirejanje razstav;
založniška dejavnost na področju fotografije;
izobraževalne dejavnosti, kot so organizacija seminarjev, delavnic, tečajev, izletov in drugo.
III. ČLANSTVO V KLUBU TER PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
9. člen

Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije ali tuji državljan, ki prostovoljno pristopi
h klubu, sprejme njegov statut, dolžnosti in pravice, ki iz njega sledijo, plača vpisnino in članarino.
Ob vstopu novi član izpolni in podpiše pristopno izjavo.
Oseba, ki je bila izključena, ker ni ravnala v skladu s statutom kluba, se lahko ponovno včlani v klub
po preteku petih let od datuma izključitve.
10. člen
Naziv častnega člana se lahko podeli osebam, ki imajo posebne zasluge pri delovanju kluba. Ta
naziv podeljuje občni zbor kluba na predlog izvršilnega odbora. Častni člani ne plačujejo članarine.
Naziv častnega člana se lahko podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju dejavnosti
kluba, vendar nima pravice odločanja.

11. člen
Člani kluba imajo naslednje pravice:
a) volijo in so voljeni v organe kluba;
b) sodelujejo pri delu organov kluba;
c) zahtevajo od organov kluba obravnavanje raznih vprašanj o delu kluba, jim dajejo svoje
predloge, stališča in mnenja za delovanje kluba;
d) so obveščeni o delu organov kluba ter finančnem in materialnem poslovanju kluba.
12. člen
Člani kluba so dolžni:
a)
b)
c)
d)

spoštovati statut, odločitve in sklepe organov kluba;
aktivno sodelovati pri delu kluba in njegovih organih;
z osebnim prizadevanjem in z zgledom pripomoči k uresničitvi programa kluba;
se izpopolnjevati v fotografski dejavnosti ter svoje znanje in izkušnje prenašati na druge člane
kluba;
e) redno izpolnjevati svoje materialne obveznosti do kluba ter plačevati članarino najkasneje do
31. marca tekočega leta.
13. člen
Pravice in dolžnosti članov organov kluba so častne. Za svoje delo v organih kluba ne prejemajo
plačila. Za izredne dosežke in požrtvovalnosti, ki jih člani pokažejo pri svojem delu, lahko izvršni
odbor kluba članu podeli priznanje.
14. člen
Članom ali drugim osebam, ki po nalogu izvršnega odbora potujejo v druge kraje v korist kluba, se
prizna pravica do povračila potnih in drugih stroškov.
Višina povračil se določa skladno z uradno objavljenimi podatki o teh stroških.
15. člen
Članstvo v klubu preneha:
-

s prostovoljnim izstopom,
zaradi neplačane članarine,
z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča FZS,
s prenehanjem kluba,
s smrtjo člana.
16. člen

O nameravanem izstopu iz kluba mora član pisno obvestiti izvršni odbor kluba. Pravice in
obveznosti člana, ki je izstopil, prenehajo z dnem, ko je podal pisno izjavo o izstopu.
17. člen
Članu, ki ni plačal članarine za tekoče koledarsko leto do 31. maja kljub predhodnemu splošnemu
opozorilu v glasilu kluba, preneha članstvo v klubu in ne more sodelovati v delu organov kluba. V
klub se lahko znova včlani s plačilom vpisnine in članarine za tekoče leto.
O prenehanju članstva izvršni odbor pripravi zapis na prvi seji po poteku tega roka.

18. člen
Razlogi za izključitev so naslednji:
a)
b)
c)
d)
e)

če član deluje proti klubu;
če se član ne ravna po statutu, odločitvah in sklepih organov kluba;
če član grobo krši pravice in dolžnosti drugih članov kluba;
če član s svojim ravnanjem škoduje ugledu kluba;
če član ne opravlja prevzetih obveznosti.

O izključitvi iz članstva odloča častno razsodišče FZS. Zoper sklep se član lahko pritoži na občni
zbor kluba, ki odloči dokončno. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
IV. UPRAVLJANJE IN ORGANI KLUBA
19. člen
Organi kluba so:
-

občni zbor,
izvršni odbor,
nadzorni odbor,
umetniški svet.

Član organa kluba ne more biti oseba, ki ni član kluba.
OBČNI ZBOR
20. člen
Občni zbor je najvišji organ upravljanja kluba, ki voli svoje organe in odloča o vseh bistvenih
vprašanjih s področja dela kluba. Občni zbor sestavljajo vsi aktivni in častni člani kluba.
21. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden.
22. člen
Redno zasedanje občnega zbora mora biti najmanj enkrat letno. Sklicuje ga izvršni odbor, ki določi
dnevni red, kraj in čas občnega zbora.
23. člen
Izredno zasedanje občnega zbora se skliče po potrebi, predvsem pa, kadar gre za vprašanje
sprememb statuta, razrešitve članov izvršnega ali nadzornega odbora ali kakšno drugo pomembno
vprašanje.
Izredni občni zbor se mora sestati:
a) na zahtevo 1/3 članov kluba;
b) če tako sklene izvršni odbor;
c) če to zahteva nadzorni odbor.

V teh primerih izvršni odbor skliče izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema pisne zahteve za
njegov sklic. Če izvršni odbor tega ne stori, skliče občni zbor na izredno zasedanje predlagatelj.
Dnevni red, kraj in čas občnega zbora sporoči sklicatelj članom najpozneje 7 dni pred zasedanjem.
Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je bil sklican.
24. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob
predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nato lahko občni zbor
veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 10 članov.
25. člen
Glasovanje o sklepih je praviloma javno, razen če občni zbor ne odloči drugače. Volitve organov
kluba so tajne, razen če občni zbor pred volitvami z glasovanjem ne odloči drugače.
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi statuta
ali prenehanju delovanja kluba, je potrebno, da za to glasuje najmanj 2/3 navzočih članov in da
prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov kluba. Če se glasuje o razrešnici organom
kluba, ne morejo o tem glasovati člani prizadetih organov kluba.
26. člen
Občni zbor začne predsednik kluba in ga vodi, dokler zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Letega sestavljajo predsednik občnega zbora in dva člana. Poleg teh zbor izvoli zapisnikarja, po
potrebi pa še druge delovne organe.
27. člen
Pristojnosti občnega zbora so:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

sklepa o dnevnem redu;
razpravlja o poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter ocenjuje njihovo delo;
sprejema programe kluba;
sprejema finančni načrt za prihodnje leto in potrjuje zaključni načrt za preteklo leto;
sprejema statut, njegove dopolnitve in spremembe ter tolmačenja;
sprejema druge splošne akte kluba;
voli in razrešuje izvršni odbor, predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika kluba ter
morebitne namestnike članov odbora;
voli in razrešuje nadzorni odbor;
voli disciplinsko sodišče;
voli umetniški svet;
sklepa o vključevanju v druge organizacije in o izstopu iz njih;
na predlog izvršnega odbora podeljuje naziv častnega člana;
na predlog umetniškega sveta podeljuje razstavljalske naslove F2 FZS;
rešuje pritožbe zoper sklepe izvršnega odbora in disciplinskega sodišča;
določa višino članarine;
odloča o prenehanju in združitvi kluba;
odloča o vseh drugih zadevah, pomembnih za klub.
28. člen

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani delovnega predsedstva.

IZVRŠNI ODBOR
29. člen
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
30. člen
Izvršni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in ostali člani. Izvršni odbor
šteje 7 članov. Člane izvršnega odbora voli občni zbor za štiri leta s pravico ponovne izvolitve.
31. člen
V okviru svojega delovnega področja izvršni odbor opravlja zlasti sledeče zadeve:
a) sklicuje občni zbor in predlaga dnevni red;
b) pripravlja predloge programa dela in finančnega načrta ter druga gradiva za občni zbor, daje
poročilo o svojem delu in pripravlja predloge aktov;
c) poroča občnemu zboru o svojem delu;
d) pripravlja predloge stališč o vprašanjih in zadevah, ki jih bo obravnaval in o njih sklepal občni
zbor;
e) podeljuje razstavljalske naslove F3 FZS;
f) podeljuje priznanja članom kluba za izredne dosežke in požrtvovalnost;
g) vodi dejavnost kluba na podlagi smernic občnega zbora, programa dela in statuta;
h) skrbi za materialno in finančno poslovanje ter za sredstva kluba;
i) vodi evidenco članov kluba;
j) odloča o zadevah, za katere ga pooblasti občni zbor;
k) opravlja druge naloge, ki spadajo v njegovo pristojnost po tem statutu ali drugih splošnih aktih
kluba.
32. člen
Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, praviloma pa najmanj dvakrat letno.
Predsednik mora sejo izvršnega odbora sklicati tudi na pisno zahtevo polovice članov izvršnega
odbora ali na zahtevo nadzornega odbora. Seja izvršnega odbora je sklepčna, če je navzočih
najmanj polovica članov. Sklepi izvršnega odbora se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov
izvršnega odbora.
33. člen
V primeru izpraznjenih mest v izvršnem odboru občni zbor v 60 dneh na ta mesta imenuje druge
člane kluba. Tem članom preneha mandat s prenehanjem mandata celotnega izvršnega odbora.
Če več kot polovica članov ne more opravljati svojih dolžnosti v izvršnem odboru ali se njihovo
mesto izprazni, sprejme izvršni odbor sklep o sklicu izrednega občnega zbora za volitve novih
članov izvršnega odbora.
PREDSEDNIK KLUBA
34. člen
Predsednik kluba je njegov zakoniti zastopnik in ga zastopa ter predstavlja pred državnimi in
drugimi organi v državi in tujini, ter v pravnem prometu z drugimi pravnimi osebami. Predsednika
izvoli občni zbor kluba izmed svojih članov za mandatno dobo štirih let. Predsednik kluba je hkrati
predsednik izvršnega odbora.

35. člen
Predsednik opravlja zlasti naslednje naloge:
a) vodi zasedanje občnega zbora do izvolitve delovnega predsednika;
b) sklicuje in vodi seje izvršnega odbora;
c) v imenu kluba podpisuje pogodbe ter splošne in posebne akte, ki jih sprejemata občni zbor in
izvršni odbor ter vse ostale dokumente kluba;
d) predstavlja in zastopa klub pred tretjimi osebami;
e) med zasedanji občnega zbora in izvršnega odbora v mejah pristojnosti rešuje klubske zadeve;
f) skrbi za to, da je delo kluba v skladu s predpisi, statutom kluba in sklepi organov kluba;
g) je odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta;
h) ima pravico in dolžnost opozarjati občni zbor na nezakonite akte organov kluba in jih zadržati
do odločitve občnega zbora;
i) opravlja druge zadeve, kadar to določajo statut, drugi splošni akti ali sklepi občnega zbora in
izvršnega odbora.
Predsednik je za svoje delo odgovoren občnemu zboru kluba.
36. člen
V odsotnosti predsednika ga nadomešča podpredsednik, ki ga je izvolil občni zbor za dobo in po
postopku, ki velja za izvolitev predsednika.
TAJNIK KLUBA
37. člen
Tajnik opravlja strokovno-tehnična in administrativna dela, zbira gradivo in problematiko za
zasedanje občnega zbora ter izvršnega odbora.
Tajnika izvoli občni zbor za mandatno dobo štirih let.
Tajnik odgovarja za svoje delo predsedniku, izvršnemu odboru in občnemu zboru.
BLAGAJNIK KLUBA
38. člen
Blagajnik kluba vodi organizacijo finančnega poslovanja kluba po ustreznih zakonskih predpisih in
aktih kluba ter izvaja vse finančne zadeve po nalogu predsednika in izvršnega odbora.
Blagajnika izvoli občni zbor za mandatno dobo štirih let.
Na morebitne protizakonite sklepe izvršnega odbora ali drugega organa je blagajnik dolžan opozoriti
predsednika, izvršni ali nadzorni odbor ali končno občni zbor.
39. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba lahko zahteva vpogled v finančno in materialno
poslovanje kluba.

NADZORNI ODBOR
40. člen
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let izmed članov kluba. Občni
zbor lahko izvoli tudi dva namestnika članov nadzornega odbora. Po preteku mandatne dobe so
lahko posamezni člani odbora ponovno izvoljeni. Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine
predsednika.
41. člen
Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov kluba, zakonitost poslovanja, uresničevanje programa
kluba in nadzira finančno in materialno poslovanje kluba.
42. člen
Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi člani, in odloča z 2/3 večino.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se
vseh sej izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
UMETNIŠKI SVET
43. člen
Umetniški svet ima tri člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let izmed članov kluba. Po poteku
mandatne dobe so lahko posamezni člani ponovno izvoljeni. Umetniški svet izvoli iz svoje sredine
predsednika.
44. člen
Umetniški svet skrbi za idejno usmeritev kluba, izbira klubske kolekcije ob skupinskih akcijah in
predlaga občnemu zboru podelitev razstavljalskih naslovov FZS na podlagi predložene
dokumentacije kandidatov.
45. člen
Umetniški svet je sklepčen, če so prisotni vsi člani, in odloča z 2/3 večino.
Člani umetniškega sveta so lahko tudi člani izvršnega odbora kluba.
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA
46. člen
Finančno poslovanje kluba temelji na finančnem načrtu dohodkov in izdatkov. Finančni načrt izdela
izvršni odbor, sprejema pa ga vsako leto občni zbor kluba.
47. člen
Sredstva poslovanja kluba so:
-

iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba,
dohodki od članarine,
darila in volila

-

prispevki donatorjev,
iz javnih sredstev,
dohodki iz pridobitne dejavnosti ,
iz drugih virov v skladu s predpisi.

Vse prihodke sme klub uporabiti le za izvajanje svojih klubskih dejavnosti, za katere je bilo
ustanovljeno.
48. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik kluba ali drug pooblaščeni član izvršnega odbora.
49. člen
Klubska sredstva se uporabljajo v skladu s finančnim načrtom za kritje stroškov rednega
poslovanja kluba, za opravljanje posebnih nalog, za stroške ekskurzij, razstav in podobno, če je to
v prid usposabljanja članstva, za kritje materialnih in potnih stroškov, stroškov reprezentance in za
nagrade članom, katerih delo v klubu je izredno pomembno in obsežno.
Izvršni odbor lahko določi sredstva za nagrade v obliki fotografskega materiala ali finančnih
sredstev kot delno nadomestilo za vložen trud in material članom, ki sodelujejo na razstavah v
okviru kluba ali svoja dela odstopijo za potrebe in korist kluba.
Če klub pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti
za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
50. člen
Materialno in finančno poslovanje morata biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva, in s klubskimi
pravili.
Klub vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva.
51. člen
Finančno poslovanje kluba se opravlja v skladu z računovodskimi standardi za društva prek
transakcijskega računa. Denarna sredstva kluba vodi blagajnik v blagajniški knjigi.
O finančnem poslovanju blagajnik poroča izvršnemu odboru in občnemu zboru. Izvršni odbor mora
v skladu z računovodskim standardom pripraviti poročilo za občni zbor o finančnem in materialnem
poslovanju tako, da se prikaže resnično stanje o premoženju in finančnem poslovanju kluba.
52. člen
Premoženje kluba sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so njegova last. S premoženjem
kluba upravlja izvršni odbor. Premičnine kluba se lahko prodajo ali odtujijo tretjim osebam na
podlagi sklepa izvršnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor.
Premičninsko in nepremičninsko premoženje je kot last kluba vpisano v inventurno knjigo.
VI. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
53. člen
Za disciplinske prekrške članov kluba se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov kluba
ter vsako ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in njegov ugled.

54. člen
O prekrških na prvi stopnji odloča častno razsodišče Fotografske zveze Slovenije. Za disciplinski
postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku.
55. člen
Častno razsodišče FZS lahko članom kluba izreče naslednje ukrepe:
-

opomin,
javni opomin,
izključitev iz kluba.
56. člen

O pritožbah zoper ukrepe častnega razsodišča FZS odloča občni zbor kluba kot drugostopenjski
organ na svojem prvem naslednjem zasedanju. Njegova odločitev je dokončna.
VII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA KLUBA
57. člen
Spremembe in dopolnitve statuta sprejema občni zbor v skladu s 25. členom statuta. Spremembe
in dopolnila lahko predlaga:
-

ena četrtina članov kluba,
izvršni odbor,
nadzorni odbor.

Predlogi za spremembe in dopolnitve statuta morajo biti v javni razpravi najmanj deset dni pred
občnim zborom. Spremembe in dopolnitve statuta sprejema občni zbor z 2/3 večino glasov
prisotnih članov.
VIII. KONČNE DOLOČBE
58. člen
Klub preneha z delovanjem:
-

s sklepom občnega zbora v skladu s 25. členom statuta,
z odločbo pristojnega organa,
po samem zakonu,
če ni pogojev za njegovo delovanje.
59. člen

Na podlagi tega statuta lahko občni zbor kluba sprejema še druge pravilnike ter druge splošne
akte, če sodi, da je to potrebno.
60. člen
V primeru prenehanja delovanja kluba se njegovo premoženje na podlagi drugega odstavka 38.
člena zakona prenese na Fotografsko zvezo Slovenije.

61. člen
Ta statut velja od dneva, ko ga je sprejel občni zbor kluba in ga je potrdil pristojni organ za notranje
zadeve in sporočil, da je v skladu z zakonom.

Tajnik:
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Predsednik:
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