
Na podlagi 4., 8. in 9. dlena ter prvega odstavka 13. dlena zakona o dru5tvih (Uradni list RS, it.64/201,1, -

uradno prediSdeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) je skupSdina Fotografske zveze Slovenije dne

18. 5. 2018 v Ljubljani, sprejela naslednji

STATUT

FOTOG RAFSKE ZV EZE SLOVE N IJ E

I. SPLOSNE DOLOEBE

f. ilen

lme zveze je: Fotografska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu FZS).

FZS je naslednica Foto-kino zveze Slovenije, ki je bila ustanovljena 1.6.1.2.1946 v okviru komisije

Tehnika in 5port.

2. ilen

FZS deluje na obmodju Republike Slovenije. SedeZ FZS je v kraju druStva, iz katerega je vsakokratni
predsednik zveze. Po sklepu skupidine FZS z dne 18. 5. 2018 je v naslednjem mandatnem obdobju

sedeZ v Borovnici.

3. ilen

FZS je pravna oseba zasebnega prava, ki jo zastopa predsednik, v njegovi odsotnosti pa

podpredsednik, ali tajnik na podlagi pooblastila predsednika.

4. ilen

FZS je zveza fotografskih druitev, v katera se prostovoljno zdruZujejo profesionalni ter neprofesionalni

fotografi, fotografski raziskovalci, pedagogi in kritiki ter obdudovalci fotografije. elan FZS lahko

postane tudidruStvo,kiima sedei izven Republike Slovenije v skladu z zakonom o druitvih.

FZS se ukvarja z dejavnostmi, ki pospeSujejo razvoj fotografije, jo organizacijsko krepijo, Sirijo in

uveljavfjajo. Posebno pozornost namenja izraznim in umetniSkim sestavinam fotografije.

5. ilen

Pedat FZS je pravokotne oblike. Vsebuje napis Fotografska zveza Slovenije in znak FZS. Znak FZS je iz
treh delov sestavljena spirala, ki ponazarja izrazne in umetniSke moZnosti fotografije.



6.6len

FZS je vkljudena v Mednarodno zvezo za fotografsko umetnost (FIAP). ee je izraien obojestranski
interes, navezuje neposredne stike s fotografskimi zvezami posameznih driav, pri demer namenja

posebno pozornost sosednjim deZelam.

7. ilen

FZS sodeluje zZvezo kulturnih druStev Slovenije, Zvezo za tehnidno kulturo Slovenije, arhivi, galerijami

in muzeji. Pri oblikovanju in uresnidevanju programov dela sodeluje z upravnimi organi za kulturo,
izobraZevanje in raziskovanje. Za financiranje svoje dejavnosti se

posluZuje tudi sponzorstva. Sponzorji so lahko ustanove ali posamezniki, ki podpirajo delovanje FZS.

Medsebojni odnosi s sponzorji so urejeni z medsebojno pogodbo.

8. ilen

FZS sodeluje s slovenskimi fotografskimi druStvi v zamejstvu. Zamejskim Slovencem in Slovencem v

svetu omogoda, da sodelujejo na fotografskih razstavah v Sloveniji in da si lahko pridobijo nazive FZS.

f. ilen

Delovanje FZS je javno in zasnovano na dolgorodnih in letnih programih dela, ki jih na podlagi smernic
skupidine FZS sprejema izvrSilni odbor.

Delovanje FZS temelji na nadelih javnosti, ki se izraZa tako, da o svojem delovanju obveida oZjo in 5ir5o

javnost.

OZjo javnost obveida tako, da interno objavlja vabila in zapisnike organov, izdaja interna obvestila,

zapisnike vseh sej organov pa dobijo vsa druStva vdlanjena v FZS.

5irio lavnost obveida tako, da so seje organov javne in da se nanje vabijo novinarji. FZS obve5da

javnost tudi preko sredstev javnega obveSdanja in preko uradnih spletnih strani FZS.

Za zagotovitev javnosti delovanja FZS in dajanja informacijje odgovoren predsednik FZS.

10. ilen

Fotografska dejavnost se praviloma odvija v fotografskih dru5tvih. FZS koordinira njihovo delo in

izvrSuje naloge, ki so jih ji poverili dlani, ter skrbi za:

. pretok informacij in obveSdanje javnosti,

. izpopolnjevanje in Studij,

. redne pregledne razstave drno-bele fotografije, barvne fotografije, barvnih diapozitivov in

razstave Mladi slovenski fotografi se predstavljajo,
. dodeljevanje nazivov FZS,

r povezavo s FIAP in mednarodno sodelovanje,



r arhiviranje in obdelavo gradiva (v sodelovanju s Kabinetom slovenske fotografije, muzeji,

galerijami in arhivi),
. ustanavljanje novih fotografskih druStev,
. iskanje financerjev in sponzorjev.

FZS je soustanovitelj Kabineta slovenske fotografije, ki deluje v okviru Gorenjskega muzeja Kranj.

Po regijah se lahko ustanovi obmodne odbore FZS, ki koordinirajo delo dlanov.

II. ELANSTVO

11. tlen

elani FZS lahko postanejo fotografska druitva, ki sprejmejo Statut FZS in predloiijo pismeni sklep

najvi5jega organa druitva o vkljuditvi v FZS. dlani so lahko tudi druge pravne osebe, ki pripomorejo k

dosega nju ciljev zveze.

Skup5dina FZS lahko na predlog izvriilnega odbora imenuje dastne dlane; ki so lahko organizacije ali

posamezniki. FZS lahko za izvrSitev dolodene enkratne strokovne naloge, ki niso stalne, pritegne k

sodelovanju tudi druge strokovnjake, za katere ni nujno, da so dlani FZS.

12. ilen

Pravice in dolinosti dlanov FZS so:
. da so organizacijsko, strokovno, finandno in materialno samostojni,
. da izvr5ujejo naloge,
. da volijo svoje predstavnike v FZS,

. da oblikujejo programe dela FZS in sodelujejo pri delu organov FZS,

. da do 31.3. tekodega leta poravnajo dlanarino.

13. tlen

dlanstvo v FZS preneha:
. z izstopom,

' s prenehanjem dru5tva po volji dlanov ali po samem zakonu,
. z izkljuditvijo.

O prenehanju dlanstva je potrebno pismeno obvestiti FZS. ee dlan FZS ne spoituje aligrobo kr5istatut
FZS, lahko dastno razsodiSde sprejme sklep o njegovi izkljuditvi iz dlanstva.

14. ilen

Delovorganih FZS je dastno in praviloma ni pladano. Pladana profesionalna delovna mesta s polnim ali

delnim delovnim dasom lahko uvedemo samo v primem, de je to potrebno za realizacijo programa

dela FZS in de so zagotovljena namenska denarna sredstva za izpladilo plad.



lzvr5ilni odbor dolodi viSino povrnitve stroSkov za posamezne namene, kakor tudi nagrade za izvedbo

posameznih nalog posameznikom in Zirantom, kadar gre za naloge, ki zadevajo FZS oziroma vsa

dru5tva.

III. VOLITVE

15. ilen

V pripravi na volitve izvrSilnih organov FZS je potrebno izvesti postopek evidentiranja moZnih

kandidatov. Listo kandidatov za organe, ki jih voli skupSdina FZS, poSlje izvriilni odbor dlanom skupSdine

skupaj z gradivom za sejo.

Praviloma se dlane organov voli izmed ved moZnih kandidatov. Da bi se zagotovila zastopanost vseh

fotografsko dejavnih regij v izvrSilnih organih, se lahko za izvrSilni odbor, dastno razsodiSde in nadzorni

odbor izoblikuje ved zaprtih kandidatnih list, med katerimi se odlodajo predstavnikidlanov.

Volitve so tajne, de tako sklenejo predstavniki dlanov. Priprave na volitve opravlja izvriilni odbor FZS.

Poleg organov FZS skupSdina voli 5e pooblaSdenca za stike s FIAP, in dva predstavnika FZS

v programskem svetu Kabineta slovenske fotografije.

IV. ORGANI FZS

16. ilen

Organi FZS so:

. skupSdina

. predsednik FZS

' izvrSilniodbor (v nadaljnjem besedilu lO)
. nadzorni odbor (v nadaljnjem besedilu NO)
. dastno razsodiSde (v nadaljnjem besedilu eR)

. umetni5ki svet (v nadaljnjem besedilu US)

17. ilen

SkupSdina predstavnikov dlanov je najviSji organ FZS. Vsako vdlanjeno druitvo ima enega predstavnika.

18. ilen

SkupSdino sklicuje lO vsako leto ali po potrebi. lO mora sklicati izredno skup5dino, de tako zahteva

tretjina dlanov ali NO. Zahteva za sklic skupidine mora biti pismena z navedbo razlogov. de izvrSilni

odbor ne sklide izredne skupSdine v roku enega meseca, ko je dobil zahtevo za sklic, lahko to storijo
predlagatelji.



19. ilen

SkupSdino predstavnikov dlanov zadne predsednik lO in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva.

Skupidina izvoli 5e zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa 5e volilno komisijo,

verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

20. ilen

Skupidina je sklepdna, de je na njej zastopanih ved kot polovica predstavnikov dlanov. ee ni sklepdna, se

zadetek odloZi za 30 minut, na kar skupSdina veljavno sklepa, de je zastopanih ved kot tri desetine
predstavnikov dlanov. Skup5dina sprejema svoje odloditve z navadno vedino glasov prisotnih
predstavnikov, razen de gre za sprejem ali spremembo Statuta FZS ali za prenehanje delovanja FZS, ko
je potrebna dvotretjinska vedina. Razen pri volitvah dlanov izvrSilnih organov je glasovanje praviloma
javno, vendar lahko skupidina tudi za druge pomembnejie zadeve odlodi, da bo glasovanje tajno.

21. tlen

Skup5dina predstavnikov dlanov FZS:

. sprejema in spreminja Statut FZS,

' razpravlja o delu in porodilih lO, NO, e R, pooblaidenca za stike s FIAP in predstavnikov FZS v
programskem svetu Kabineta slovenske fotografije,

. sprejema smernice za letne in dolgorodne delovne programe,

' voli in razreiuje predsednika FZS, podpredsednika, tajnika in dlane lO, predsednika ter dlane NO,

eR in US, pooblaSdenca za stike s FIAP ter dva predstavnika v programskem svetu Kabineta

slove nske fotografije,

' skladno z izidom volitev dolodidlana, ki bo za naslednje mandatno obdobje prevzelsedeZ FZS,

. odloda o vdlanjevanju v druge organizacije,

. sprejema sklep o imenovanju dastnega dlana,

' dokondno odloda o pritoZbah zoper odloditve lO, en, US in pooblaSdencaza stike s FIAP

. odloda o prenehanju delovanja FZS,

. sprejema finandni nadrt in zakljudni radun,

' skrbiza materialno in finandno poslovanje ter za sredstva FZS, sklepa o nabavi in prodajiosnovnih
sredstev in nepremidnin.

21.a tlen

Predsednika FZS voli skupidina FZS za dobo 5 let. Predsednik FZS je hkrati tudi predsednik lO FZS in

zastopnik zveze. Na funkcijo predsednika FZS je lahko izvoljen najved dvakrat zaporedoma. Naloge

predsednika FZS so zlasti, da:
. predstavlja FZS,

. sklicuje lO in predlaga dnevni red seje,

' v skladu s programom dela daje smernice in navodila za delovanje predstavnika FZS za stike s

FIAP,

. skrbi za nemoteno delovanje zveze in sodelovanje z druitvi,

. je odgovoren za finandno poslovanje FZS.



Tajnik lO FZS skrbi za administrativna in tajniSka opravila, sprejem in oddajo poSte, aZurnost spletnih
strani ter pripravlja gradiva za seje lO in drugih organov FZS ter pripravo zapisnikov.

22. Elen

lzvrSilni odbor izvrSuje sklepe skupSdine in vodi FZS med zasedanji skupSdine. Sestavljajo ga predsednik,

podpredsednik, tajnik in osem dlanov. Pri izbiri dlanov lO je potrebno paziti, da je zastopanih dim ved

regij. Mandatna doba lO je pet let. Sestaja se po potrebi, toda najmanj enkrat na leto. Seje sklicuje
predsednik lO, ki je obenem predsednik FZS. lO je sklepden, de je na seji prisotna ved kot polovica

dlanov. Sklepi se sprejemajo z navadno vedino. Zapisnik seje morajo dobiti vsi dlani zveze.

lO je za svoje delo odgovoren skup5dini FZS.

23. tlen

Druge naloge lO so:

. sklicuje skup5dino ter pripravlja porodila o delu in predloge za skupidino,

' pripravlja predlog za Statut, sprejema in spreminja Pravilnik o razstavah v FZS, Pravilnik o

podeljevanju naslovov FZS, Pravilnik o podelitvi nagrade Janeza Puharja, Pravilnik o podeljevanju

diplom FZS za najuspeinej5i posnetek, razstavljavca in druStvo leta terdruge akte,
. vodi evidenco dlanov.
. dogovarja se s dlani o prevzemu razstav, seminarjev in drugih nalog, ustanavlja projektne skupine

za posamezna dela in naloge, odobri lirije za redne pregledne razstave FZS,

' za tekode opravljanje nalog lahko sklene delovno razmerje s potrebnim Stevilom delavcev,
. skrbi za imetje FZS,

' sklepa o nabavi do vrednosti L.000,00 EUR in odtujitvi nepremidnin.

V skladu s 25. dlenom Zakona o druStvih se FZS lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, in sicer:

' z organizacijo domadih in mednarodnih fotografskih razstav s podrodja fotografije in umetnosti,

' z organizacijo izobraievalnih seminarjev, sredanj in delavnic s podrodja fotografije in umetnosti,
r z organiziranjem javnih draZb fotografskih in likovnih del ter prodajo fotografske in digitalne

opreme ter literature,

' z nudenjem strokovne pomodi s podrodja fotografske umetnosti zunanjim porabnikom,
. zizdajo fotografskih publikacij in publikacij s podrodja umetnosti.

FZS se lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo v skladu z 22. denom zakona o dru5tvih z delom

dlanov ali uporabo del njenih dlanov na temelju ustrezne pogodbe.

Preseiek prihodkov nad odhodki, ki ga zveza doseZe s pridobitno dejavnostjo se sme uporabiti le za

doseganje namenov in nalog zveze po tem statutu.

24. ilen

Nadzorni odbor ima predsednika in 2 (lana, kijih voli in razreSuje skup5dina FZS. NO nadzira delovanje



vseh organov FZS, kontrolira finandno in materialno poslovanje FZS in o ugotovitvah poroda skup5dini.

ee ugotovi nepravilnosti, lahko zahteva sklic izredne skupidine. NO je za svoje delo odgovoren skupSdini

FZS.

NO veljavno sklepa, de je prisoten predsednik in vsaj 1 dlan. Mandatna doba je 5 let. Predsednika NO je

potrebno vabiti na seje izvrSilnega odbora.

25. tlen

eastno razsodi5de ima predsednika in dva dlana, ki jih voli in razreSuje skupSdina FZS. Mandatna doba je

5 let. Obravnava in odloda o kriitvah Statuta FZS s strani dlanov. eastno razsodiSde odloda v prisotnosti

vseh dlanov. Odloditev je sprejeta, ko zanjo glasujeta vsaj dva dlana. eR je za svoje delo odgovorno
skup5dini FZS.

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo dolodbe zakonika o kazenskem postopku. O pritoZbi

proti ukrepu eR odloda na prvi naslednji seji skupSdina FZS kot drugostopenjski organ.

Za disciplinski prekr5ek dlanov organov in funkcionarjev FZS se Steje huj5e neupoitevanje dolodil statuta
in sklepovorganov FZS, tervsako ravnanje, ki utegne huje prizadetiinterese in ugled FZS.

Za disciplinske prekrike izreka eR naslednje ukrepe dlanom in posameznikom:
. opomin,
. javni opomin,

' odpoklic predstavnika v organih zveze.

26. ilen

UmetniSki svet sestavljajo predsednik in 5tirje dlani, ki jih voli in razreSuje skup5dina. elani morajo imeti
fotografski naziv MF FZS. UmetniSki svet zaseda v sestavi vsaj treh dlanov. Njegova pristojnost je, da

odloda o izboru del drZavnih kolekcij za mednarodne razstave in odloda o podelitvi fotografskih
naslovov FLFZS, KM FZS, MF FZS. Mandatna doba je 5let.

V. MATERIALNO IN FINANENO POSLOVANJE

27. Elen

Materialno in finandno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. Materialna in finandna

evidenca se opravlja po nadelih blagajniSkega in finandnega poslovanja. Ta dela opravlja blagajnik

druitva katerega dlan je predsednik FZS ali drug za ta dela usposobljen strokovnjak.

Finandne in materialne listine podpisujeta predsednik in podpredsednik alitajnik.

28. ilen
Dohodki FZS so:

. dlanarina,

' dodeljena sredstva republi5kih upravnih organov za kulturo, izobraZevanje in raziskovanje,



. dohodki od lastne dejavnosti in prireditev,

. prispevkisponzorjev,

. drugi dohodki.

FZS je dolZna dobljena namenska denarna sredstva uporabiti izkljudno za namen, za katerega jih je
dobila. Zveza razpolaga s finandnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finandnimi nadrti, ki jih

sprejme skupSdina zveze.

29. ilen

FZS je pravna oseba in ima svojZiro radun, kije odprt v kraju sedeZa FZS.

Podatke o svojem poslovanju izkazuje v skladu z radunovodskim standardom za druitva. Porodilo o
poslovanju, ki ga obravnava in sprejme skupSdina mora prikazovati resnidno stanje o premoZenju in
poslovanju zveze ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili radunovodskega standarda za druitva, kiga
prejme poobla5dena organizacija z dolodbamitega statuta ali posebnega akta.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in udinkovito porabo javnih sredstev, kijih zveza

dobi za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja radunsko sodiSde.

VI. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

30. ilen

FZS preneha z delovanjem:
. s sklepom skupSdine z dvotretjinsko vedino,
. z odlodbo pristojnega upravnega organa o prepovedi dela,
. de Stevilo dlanov pade pod dva.

31. ilen

V primeru prenehanja delovanja FZS preide njeno imetje na Zvezo kulturnih druitev Slovenije.

Proradunska sredstva se vrne v proradun.

32. ilen

Statut je sprejela skupSdina FZS dne l-6. novembra 1996, spremembe pa 26. L. 2002, 10. 12.2OO7 , 15.3.
2013 in 18.5.2018 ter je pridel veljati takoj.

Ljubljana, 18. maj 2018
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