Na podlagi 2. člena, 24 člena in 45. člena Pravil fotografskega društva Radovljica z dne, 22. oktobra 2003, je
Občni zbor Fotografskega društva Radovljica dne, 23. 02. 2018 sprejel:

PRAVILNIKA
O DELU ČASTNEGA RAZSODIŠČA

SPLOŠNE DOLOČBE:
1.
Častno razsodišče je organ Fotografskega društva Radovljica za odločanje o disciplinskih kršitvah članov
društva.
2.
Častno razsodišče je neodvisen in samostojen organ društva. Pri delu upošteva zakonske predpise, akte
društva in akte FZS.
3.
Časno razsodišče ima predsednika in 2 člana, izvoljeni so v skladu 45. členom Pravil društva.
4.
Časno razsodišče vodi obravnave in odloča v prisotnosti vseh treh članov (senat). Častno razsodišče odloča z
2/3 večino.
5.
Disciplinski postopek pred Časnim razsodiščem se mora začeti v 90 dne od dneva storjene kršitve ali v 90
dneh od dneva, ko se je za kršitev zvedelo.
6.
Disciplinski postopek na prvi stopnji, ki ga vodi Časno razsodišče, se mora končati v 6 (šestih) mesecih od
storjene disciplinske kršitve ali od dne, ko se je za kršitev zvedelo.
7.
Vsaka stranka v postopku trpi svoje stroške.

DISCIPLINSKE KRŠITVE
8.
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Za disciplinske kršitve se štejejo naslednja ravnanja članov Fotografskega društva Radovljica:







Nevestno in malomarno ravnanje s društveno opremo in pri tem nastalo materialno škodo,
Nevestno in malomarno ravnanje s tehničnimi sredstvi društva in pri tem nastalo materialno škodo,
Nevestno in malomarno ravnanje s finančnimi sredstvi društva in pri tem društvo utrpi finančno
škodo,
Uporaba tujega avtorskega fotografskega dela kot svojega, na domači in tujih razstava,
Nespoštovanje društvenih Pravil ali sklepov organov društva,
Vsako drugo ravnanje, ki škoduje ugledu društva in FZ Slovenije.

POBUDA ZA UVEDBO DISCIPLINSKEGA POSTOPKA PRED ČASTNIM RAZSODIŠČEM
9.
Pobudo za začetek disciplinskega postopka lahko poda vsak član društva ali drugi posamezniki in
organizacije, ki so ugotovile ali zvedele o disciplinski kršitvi člana FD Radovljica. Pobuda se predloži Izvršnem
odboru (IO) Fotografskega društva Radovljica, ustno ali v pisni obliki.
10.
Izvršni odbor o pobudi odloči v 30 dneh tako, da pobudo sprejme in s pisnim predlogom predlaga uvedbo
disciplinskega postopka ali pa pobudo zavrne, kot neutemeljeno.

DISCIPLINSKI POSTOPEK PRED ČASTNIM RAZSODIŠČEM
11.
Disciplinski postopek pred Častnim razsodiščem se začne na podlagi pisnega predloga IO FD Radovljica.
12.
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati:









str. 2

Uvod,
Navedbo podatkov o kršitelju,
Opis disciplinske kršitve,
Navedbo določila pravil, ki so bila kršena,
Predlog za izvedbo dokazov (prič, listin in podobno),
Predlog IO društva o izreku ukrepa,
Obrazložitev predloga za uvedbo disciplinskega postopka,
Predlogu se v zadostnem številu predložijo listinski dokazi.

13.
Predsednik Častnega razsodišča pregleda predlog IO FD društva in po potrebi pozove in zahteva, da
predlagatelj predlog dopolni ali ga popravi. Kadar predsednik Častnega razsodišča ugotovi, da je predlog za
uvedbo disciplinskega postopka neutemeljen, predlog zavrne s sklepom.
14.
Zoper sklep predsednika Častnega razsodišča o zavrnitvi predloga je dopusten ugovor v roku 8 dni. O
ugovoru odloča senat Častnega razsodišča društva.
15.
Senat Častnega razsodišča predlog zavrže, če je ta vložen prepozno ali je disciplinska kršitev zastarala.

DISCIPLINSKA OBRAVNAVA
16.
Disciplinska obravnava je javna. Predsednik Častnega razsodišča razpiše obravnavo in določi kraj in čas
obravnave. Na obravnavo predsednik z vabilom povabi kršitelja in predlagatelja postopka. Vabilo na
obravnavo se vroči osebno in vsaj 8 dni pred obravnavo. Kršitelju se skupaj z vabilom vroči predlog IO FD
Radovljica za uvedbo disciplinskega postopka in se ga pozove, da do glavne obravnave poda pisni odgovor
na predlagano kršitev.
17.
V kolikor se kršitelj ne odzove vabilu na disciplinsko obravnavo se obravnava opravi v nenavzočnosti
obdolženega. Če se disciplinske obravnave ne udeleži predstavnik IO Fotografskega društva Radovljica se
šteje, da je predlagatelj umaknil predlog za uvedbo disciplinskega postopka.
18.
Med javno obravnavo se vodi zapisnik, ki vsebuje: sestavo senata, navzoče stranke in pooblaščence, kratka
vsebina predloga IO FD Radovljica, ustni zagovor obdolženca, izvedene dokaze in predloge strank v
postopku.
19.
Po končani javni obravnavi Častno razsodišče odloči o disciplinskem ukrepu. O svoji odločitvi Časno
razsodišče izoblikuje sklep in ga ustno sporoči strankam v postopku.
20.
Najkasneje v 30 dneh Častno razsodišče izda pisni sklep s katerim odloči;
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Zavrne predlog kot neutemeljen (ni dokazov o kršitvi),
Zavrže predlog (če ga predlagatelj umakne, kršitev zastara ali kršitelju preneha članstvo v društvu).



Ugodi predlagatelju in kršitelju izreče kazen, ki je predvidena s Pravili FD Radovljica (opomin, javni
opomin, prepoved opravljanja funkcije za dobo 2 let in izključitev iz društva).
21.

Zoper sklep Častnega razsodišča ima disciplinski kršitelj ali njegov zagovornik pravico pritožbe v 8 dneh po
prijemu pisnega sklepa o izrečenem disciplinskem ukrepu. O pritožbi odloča občni zbor FD Radovljica.
22.
Pritožba mora vsebovati naslednje podatke:





Sklep Častnega razsodišča, ki se izpodbija,
Predlog spremembe sklepa ali njegove odprave,
Obrazložitev predloga,
Morebitna nova dejstva ali novi dokazi.

23.
Pritožba se vloži pri Častnem razsodišču FD Radovljica v dveh izvodih. Če je pritožba vsebinsko pomanjkljiva
ali nepopolna , pozove predsednik Častnega razsodišča pritožnika, da pritožbo dopolni v 14 dneh.
24.
Če pritožnik pritožbe ne dopolni ali jo vloži prepozno ali jo v njegovem imenu vloži oseba, ki ni pooblaščena,
predsednik Častnega razsodišča tako pritožbo zavrže. O zavrženi pritožbi izda sklep.
25.
Občni zbor FD Radovljica na prvi seji po vložitvi pritožbe, preizkusi sklep Častnega razsodišča in odloči o
pritožbi z glasovanjem. Občni zbor FD Radovljica sklep Častnega razsodišča lahko spremeni ali potrdi. O svoji
odločitvi izda sklep.

Radovljica, dne 23. 02. 2018
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