
Na podlagi 20. dlena Statuta Fotokluba Maribor je zbor dlanov dru5tva na svoji izredm seji dne
26.06.2020 sprejel

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
DRUSTVA FOTOKLUB MARIBOR

I. SPLOSNE DOLOdBE

f. ilen

Ta pravilnik doloda postopek ugotavljanja disciplinskih prekr5kov dlanov dru5tva, opredeljuje
sankcije in njihovo izrekanje ter doloda nadin delovanja upravnega odbora v disciplinskem
postopku.

2. ilen

Za dlane druStva se po tem pravilniku Stejejo vse osebe, ki so opredeljene v 12. n 13. 0lenu
Statuta dru5tva.

U. DISCIPLINSKI PREKRSKI

3. ilen

Disciplinski prekr5ki so zlasti:
kr5itve Statuta in drugih aktov druStva;
neizvajanje sklepov oziroma drugih obveznosti organov druStva;
dejanja, ki bistveno razvrednotijo delo dru5tva, njenih organov oziromaposameznih
predstavnikov in dlanov druStva;

dejanja, ki povzrodajo teZave pri izvedbi programov;
dejanja, ki Skodijo ugledu druStva;
dejanja s katerimi se ne varujejo poslovne skrivnosti druStva;
dejanja, katerih posledica je kraja avtorskega dela (ti. plagiatorstvo);
dejanja s katerimi dru5tvu nastaja materialna ali posredna Skoda.

4. ilen

ilani organov druStva so disciplinsko odgovorni de:

se ne udelezujejo sej organov dru5tva, v katere so bili imenovani ali izvoljeni;
ne zagotovijo pretoka informacij, predvsem pa sprejetih sklepov in prevzetih nalog;
posredno ali neposredno Sirijo neresnice z namenom Skoditi ugledu ali kako drugade
Skodovati druStvu.
Sirijo zaupne informacije nepooblaidenirn osebam.



ilI. UVEDBA POSTOPKA IN ORGANI V POSTOPKU

5. ilen

Vsakdo, ki izve za disciplinski prekr5ek ima pravico, da poda pisno pobudo zavlolitev zahteve
za uvedbo disciplinskega postopka upravidenemu predlagatelju.

6. ilen

Disciplinski postopek zoper domner.rrega kr5itelja, navedenega v 2. dlenu tega pravilnika, se

zadne na zahtevo upravidenega predlagatelja. Predlagatelj je lahko katerikoli podpredsednik
dru5tva ali dlan umetni5kega sveta.

Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka mora upravideni predlagatelj vloZiti v 30 dneh od
dneva, koje prejel pisno pobudo zavloLitev zabteve za uvedbo disciplinskega postopka oz. v
rokih, ki so opredeljeni v 26. dlenu pravilnika od dneva, ko se je izvedelo za krsitev.

7. ilen

Zahteva za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati:
todne podatke o morebitnem kr5itelju, zoper katerega se vlaga;
podatke o kr5itvi;
navedbo dokazov, ki naj se izvedejo;
navedbo splo5nega akta, ki ravnanje doloda kot kr5itev;
datum sestave zahteve;
podpis predlagatelja.

Predsednik druStva oziroma podpredsednik, de gre za domnevno kr5itev predsednika druStva.
lahko hkrati z zahteva za uvedbo disciplinskega postopka, izre(eta tudi takoj5en ukrep
suspenza, de se zahteva nanaia na kateregakoli dlana, ki s svojin dejanjem resno ogrola
rzvaianie programov.
Izredeni ukrep suspenza mora biti pisen, upravni organ pa ga mora potrditi ali razveljaviti s

sklepom v roku, najkasneje 8 dni od njegovega izreka.

8. dlen

Postopek ugotavljanja odgovornosti za disciplinske kr5itve vodi in izreka upravni odbor
druStva.

Sestavo in nadin izvolitve dlanov upravnega odbora doloda Statut dru5tva.

9. dlen

Upravni odbor, ki vodi postopek ugotavljanja disciplinskih prekr5kov za dlane izreka
naslednje ukrepe:

opomin,
izkljuditev,
prepoved opravlj anj a funkcij e.



10. ilen

O ugovoru zoper sklep upravnega odboraizdanega kr5itelju v povezavi z izredenimi ukrepi
opredeljenimi v prej5njem dlenu, odloda pritoZbeni organ. PritoZbeni organ zopex opredeljene
ukrepe je zbor dlanov dru5tva.

11. dlen

Ko dobi predsednik dru5tva, ki istodasno vodi delo upravnega odbora predlog za uvedbo
postopka, lahko v bolj zapletenih zadeyah zahteva, da se opravi pripravljalni postopek.
Pripravljalni postopek lahko vodi predsednik dru5tva sam, od njega poobla5deni delavec
druStva ali zunanji strokovni sodelavec, ki ga za to pooblasti. V pripravljalnem postopku se

zberejo dokazi, ki so potrebnt za ugotovitev odgovornosti morebitnega krsitelja in se ga
informativno zasliSi.

IV. OBRAVNAVA

12. tlen

Na obravnavo morajo biti pisno vabljeni morebitni kr5itelji, poobla5denec mladoletnega dlana
in upravideni predlagatelj.

V vabilu morebitnem kr5itelju mora biti opozorilo, da se bo obravnava opravila v njegovi
odsotnosti, de se brez opravidljivegaruzlogane bo odzval vabilu.

13. ilen

ie se na obravnavi ugotovi, da morebitni kr5itelj ni bil pravilno vabljen, se obravnaya oz.
zasli3anie preloZi.

V primeru, da je bil morebitni kr5itelj pravilno vabljen, pa se vabilu ni odzval, niti ni svoje
odsotnosti opravidil, se lahko obravnava opravi v njegovi odsotnosti.

14.6len

Morebitnemu kr5itelju se mora omogoditi, da se izjasni o vseh navedbah izzabteve. Omogodena
mu mora biti obramba oz. zagovor, samo zamladoletne dlane pa tudi pravica do poobla5denca.

Poobla5denec domner.nega mladoletnega kr5itelja ne more biti dlan dru3tva.

Pride ne smejo biti navzode pri zasli5anju morebitnega kr5itelja.

Po zasli5anju morebitnega kr5itelja se zasliSijo pride posamezno, vsaka zase in izvedejo drugi
dokazi, potrebni za ugotovitev kriitve.

O poteku obravnave se vodi zapisnik.

15. ilen



Zapisnikarje oseba, ki pi5e zapisnik.

V zapisnik se vnesejo vsi podatki o organu, ki vodi postopek, o dasu in kraju, o udeleZencih, o
dlanu v postopku in vsebini zahteve za uvedbo postopka.

V zapisnik se vnesejo vse bistvene okoliSdine, ki so bile ugotovljene na obravnavi. Zapisnik
podpi5eta predsednik druStva in zapisnikar.
Dolodbe o zapisniku z obravnave se smiselno uporabljajo tudi za zapisnike v predhodnem
pripravlj alnem postopku.

16. ilen

Po kondani obravnavi se odloda o odgovornosti morebitnega kr5itelja, o izbiri ukrepa in izreku
ukrepa.
Odloditev se vnese v zapisnik.

17. ilen

Pri odlodanju upravni odbor lahko:
ustavi disciplinski postopek;
spozna morebitnega kr5itelja za odgovornega in mu izre(,e ustrezen ukrep zaradi
disciplinske kr5itve;
opro sti morebitnega kr5itelj a.

18. ilen

Disciplinski postopek se ustavi v naslednjih primerih:
- de je nastopilo zastaranje zadetka ali vodenja disciplinskega postopka. Nanj mora biti
pozoren predsednik upravnega organa po uradni dolZnosti;
- de je med disciplinskim postopkom dlanu prenehalo dlanstvo na podlagi prostovoljnega
izstopa ali iz drugih razlogov, ki so neodvisni od disciplinskega postopka;
- de ima dejanje ali opustitev sicer znake disciplinske kr5itve, vendar ima le tolta za
posledico neznatno dejanje ali opustitev.

19. ilen

IJpravni odbor v disciplinskem postopku oprosti morebitnega kr5itelja odgovomosti, de ni
dokazov, da je storil oditano kr5itev.

V. ODLOCBA

20. ilen

Po kondanem glasovanju se morebitnega kr5itelja obvesti o odloditvi upravnega odbora v
disciplinskem postopku. Odlodba je pisni odpravek sklepa.
Odlodba mora vsebovati uvod, izrek, obrazlaLitev in pravni pouk.
Odlodbo o ugotovljeni odgovomosti in izredenem ukrepu z abrazlolitvijo in pravnim poukom
o pravici do ugovora, se poSlje v pisni obliki kr5itelju v postopku in upravidenemu predlagatelju



v roku petih dni od sprejete odlodbe.

VI. UGOVOR

21. ilen

Zoper odlodbo upravnega odbora v disciplinskem postopku domnevni kr5itelj vloZi ugovor na
pritoZbeni organ in sicer v 15 dneh od vroditve odlodbe.

Ugovor ne zadrZi izvr5itev odlodbe.

Ugovor lahko vloZi domnevni kr5itelj v disciplinskem postopku oz. upravideni predlagatelj.

Ugovor mora vsebovati ime pritoZnika, odlodbo, na katero se ugovor nana5a, in vzrok, ki
izpodbija vsebinski ali postopkovni del odlodbe.

22. Elen

O ugovoru zoper odlodbo upravnega odbora v disciplinskem postopku na prvi stopnji odlodi
pritoZbeni organ.

PritoZbeni organ je zbor dlanov.

Ugovor se v pisni obliki naslovi na zbor dlanov, in sicer na sedeZ dru5tva.

Na sejo, nakateri se odloda o ugovoru, se vabi kr5itelja, s pooblaldencem samo kadar je kr5itelj
mladoletna oseba, upravidenega predlagatelja in predsednika druftva, ki istodasno vodi upra-mi
ofgan.

23. ilen

PritoZbeni organ lahko odlodi:
* ugovor zavrne kot neutemeljen in potrdi odlodbo upravnega odbora v disciplinskem

postopku prve stopnje;
- ugovoru deloma ali v celoti ugodi in odlodbo upravnega odbora v disciplinskem

postopku prve stopnje v celoti ali deloma spremeni;
- ugovor zavrZe kot nedovoljen, nepopoln ali prepozen.

ee je zoper odlodbo upravnega odbora v disciplinskem postopku ugovarjal samo krSitelj.
pritoZbeni organ ne more spremeniti odlodbe upravnega odbora v disciplinskem postopku prve
stopnje v njegovo Skodo.

24. ilen

ie pritoZbeni organ potrdi odlodbo upravnega odbora v disciplinskem postopku, postane
odlodba dokondna. Dokondna odlodba o izredenem disciplinskem ukrepu je izvrSljiva.



25.6len

Za postopek pred zborom dlanov v funkciji organa druge stopnje, se smiselno uporabljajo
dolodbe" ki veljajo za postopek pred organom, ki je vodil postopek na prvi stopnji.

VII. ZASTARANJE

26. ilen

Disciplinski postopek se zadne s predhodnim pripravljalnim postopkom, de je ta potreben ali z
vabilom na disciplinsko obravnavo pred upravnim odborom.
Zadetek disciplinskega postopka zastara po treh letih, ko se je zvedelo za krsitev oz. po petih
letih od dneva, ko je bila kr5itev storjena.
Kadar ima disciplinska kr5itev tudi znake kaznivega dejanja, zastara zadetek disciplinskega
postopka po petih letih od dneva, ko se je zvedelo za disciplinsko krsitev oz. zakrsitelja.
lzvr5itev izredenega ukrepa zaslarav 60 dneh od dneva pravnomodnosti odlodbe, s katero je bil
ukrep izreden.

VI[. IZYRSTTEVDISCIPLINSKEGAT]KREPA

27. ilen

Disciplinski ukrep opomin se izw5i zadajo pisne odlodbe uprarmega odbora.

Disciplinski ukrep izkljuditve krSitelja iz dru5tr,a se izvr5i tako, da se z dnem pravnomodnosti
odlodbe upravnega organa oz. dokondnosti odlodbe na zboru dlanov, sprejme ustrezen sklep.

Ix. EWI}ENCA IN IZBRIS UKREPOV

28. ilen

O izredenih disciplinskih ukrepih se vodi evidenca v zapisnikih upravnega odbora.

29. ilen

ee kr5itelju, ki mu je bil izreden disciplinski ukrep opomin v dveh letih od pravnomodnosti
odlodbe, s katero je bil ta ukrep izreden, ni izreden nov disciplinski ukrep, se mu izredeni ukrep
izbri5e iz evidence.

X. PREHODNE IN KONdNE DOLO.BE

30. ilen



Ta pravilnik sprejme zbor dlanov dru5tva in zadne veljati takoj po sprejetju.
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