Na podlagi druge alineje 23.člena statuta FZS, je IO Fotografske zveze Slovenije na svoji 5.
seji, dne 18.6.2004 sprejel naslednji

KODEKS RAVNANJA ČLANOV FOTOGRAFSKIH DRUŠTEV IN KLUBOV
VČLANJENIH V FOTOGRAFSKO ZVEZO SLOVENIJE

1.člen
Ta kodeks se uporablja za vse člane fotografskih društev in klubov, ki so včlanjena v
Fotografsko zvezo Slovenije (FZS).
2.člen
Predsednik društva je dolžan seznaniti vse člane kluba z internimi akti društva, FZS in FIAPa ter s tem kodeksom. Izjavo o seznanitvi s podpisi članov pošlje predsedniku FZS.
3.člen
Člani se ukvarjajo predvsem z izrazno in umetniško fotografijo, tako v vsebinskem kot
organizacijskem smislu, ter jo s svojim delom krepijo, širijo in uveljavljajo.
4.člen
Vsak član mora pri svojem delu ravnati častno in z dobrimi nameni ter se izogibati
neposrednim konfliktom in nasprotju interesov.
5.člen
Če pride do spora ga je potrebno poskusiti najprej rešiti po mirni poti in s čim manj stroški.
Spore je potrebno reševati najprej v društvu, če gre za spor dveh ali več članov iz različnih
društev, pa v okviru FZS.
6.člen
Spori v okviru društva se poskušajo rešiti s posredovanjem predsednika društva.
Spori med člani društev se poskušajo rešiti s posredovanjem predsednika FZS.
7.člen
Če spora ni možno rešiti po prejšnjem členu tega kodeksa, se spor reši v skladu z določili
pravilnika o delu častnega razsodišča FZS.

8.člen
Vsak član društva je dolžan opozoriti organe društva ali FZS na neetično delovanje
posameznika.
9.člen
Kršitve kodeksa so predvsem:
-

dajanje neresničnih izjav posameznikom, medijem, ali javnosti, ki škodujejo dobremu
imenu in ugledu člana, društva, Fotografske zveze Slovenije ali FIAP;
neprimeren in omalovaževalen odnos do drugih članov, posameznikov ali do javnosti;
nespoštovanje določb internih aktov društva, FZS in tega kodeksa;
nespoštovanje sklepov IO društva, IO FZS, skupščine društva ali FZS in drugih
sklepov organov društva ali zveze;
lažna, zlonamerna ali nepooblaščena uporaba razstavljalskih naslovov FZS ali FIAP;
lažno prikazovanje podatkov, ki so potrebni za pridobitev razstavljalskih naslovov ali
drugih priznanj in nazivov;
prekoračitev pooblastil, ki so bila članu zaupana s strani društva, FZS ali FIAP;
če je član pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje povezano z delovanjem v društvu
ali FZS.
10.člen

Kršitve iz prejšnjega člena imajo lahko za posledico uvedbo disciplinskega postopka.
11.člen
Ta kodeks se prične uporabljati osmi dan po sprejemu.
Postopek sprememb kodeksa je enak postopku sprejema.

Celje, 18.6.2004.
Predsednik FZS
Vinko Skale

