
Zapisnik obEnegia zhora Fatoklub Lluhljana
(torel<, 1S. 1- 2021I Prifetek zbora: ob 18. uri

Prlsotnk Matei Rukavina,Janez Kukec Meek, Albert Podrekar, lgor Deberrec, Marian Ver(,
Drago Met|jak TomalVelechovsky, FranciKova[iI, Bottjan Ba*fi, Maria Horvat, Edwrd
Poto{nilq Tatiana RqdoielL \Ianjo Grobliar; AleS Klabus, Silm Predalie, Barbara Gre8orfiISiffi,
Sabina Jovff, Tomai Zajc, Gregor euk, Lub Banfi Vesetko

Obdni zbor je v skladu z ukrepi za prepreievanje Sirjenja virusa SARS-Cov2 potekal digitalno
preko aplikacije ZOOM.

Deloyno predsedshn obEnege zhora:
' Mario Honrat-delomi predsednik* Edvard Potoinik, Tatiana RodoBek- Elana

' Albert Fodrekar-zapisnikar

Dneuni red {predlagan v vabilu in sprejet na ohinem zboru}:
1. Otvoritev seje in lzvolitev organov obEnega zbora ter forrnalna potrditev porotil za

leto 2020
2" Fregled dela v 2020 in izrek pohval
3. Porofila in pofditev porodil predsednika, blagajnika, nadzornega odbora in

umetniSkega sveta
4. Pregled in potrditev poslovnega parodila za leto 2020
5. Obravnava in sprejem programa dela za obdobje februar 2021- janu ar 2A22
6. Nadomestne volitve
7, Razno

Potek ohinega zhora
1. Ugotavljanje prisotnosti ob odprtju izkazuje prisotnost 20 Elanov ad 24 potrebnih za

sklepdnost obinega zbora. Zato se v skladu s statutom kluba poEaka 30 minut in nato
priine ob[ni zbor s pristonimi 20 dlani.

2. lzvolise delovno predsedstvo obenega zbora v naslednjisestavi:
' Mario Horvat* delovni predsednik

' Edvard Potoinik, Tatjana Rodoiek - dlana

" Albert Podrekar - zapisnikar
3. Mario Horvat odpre sejo obdnega zbora in preda besedo predsedniku kluba Mateju

Rukavini, ki predstavi pregled dela v preteklem letu 2020, ki so ga ilani kluba prejeli v
branje 16. 1. 2021 po elektronski poiti. 5e posebej predstavi prostorsko probtematiko
kluba in predlog relevanja. Na pregled dela ni bilo komentarjev.

4. Pohvale - predsednik Matej Rukavina izreka
a. formalne pohvale naslednjim ilanorn:

i. Janez Korolin
ii. Janez Kukec Mezek

_ iii. Boitjan Banfi
iv. Barbara GregorEii SitiE

v. Sabina Jovid
b. Zahvale

i. Dra6o Metljak
ii" lgor Debevec



iii. Albert Podrekar
c. Silva Predalii komentira izrek pohvals pohvalo predsedniku kluba Mateju

Rukavini.
5. Predstavitev porotila in potrditev poroiilpredsednika, blagajnika, nadzornega odbora

in umetniSkega sveta
a. Blagajnik - Barbara Gregoriii Silii predstavi finantno porciilo, kije brez

komentarja na glasovanju enotno sprejeto.
b. Nadzorni odbor - lgor Debevec in Franci KovaEii predstavita naslednja

priporoiila:
' Klubu se predlaga, da se letni obini zbor prestaviv drugo polovico

marca, ko bo na razpolago finantno porofilo oddano na AJPES.

Utemeljitev-v obdobju med obtnim zborom in oddajo poslovnega
porotila so v preteklosti nastali finanEni dogodki, ki so se nanaSali na
poslovanje preteklega leta in tako dlani s tem niso bili seznanjeni.

' Predlaga se preverba moinosti zniianja stro5kov vodenja bantnega
raiuna.

' Predlaga se inventura in uzpostavitev seznama inventarja v lasti
Fotokulba Ljubljana-

' Za namen potencialnih prijav in pro3enj za sponzors&a, kot tudi
finanino planiranje porabe finaninih sredstev, se predlaga izdelava
ovrednotenega finanEnega nairta, ki ga trenutno ni *dodelava
programa dela za leto 2021.

' Opozorilo - v poslovnem poroEilu naj ne bi bile zavedene opombe
nadzornega sveta.

' Opozorilo - Prekratek ias za branje predloga porofila, prejetega 16. 1.
2A?7

' Nadzorniodbor izrede pohvalo predsedniku in izvrlilnemu odboru za
preteklo delo.

' lzvrini odbor in nadzorni odbor se bosta sestala in uskladila
priporoiila ter njihovo realizacijo.

c. UmetniSki svet - Vanjo Grobljar oceni delo kot zelo uspeSno v teh posebnih
razmerah, poudari se osmiSljevanje fotografskega dela v okviru zgodb.

6. Pregled in potrditev poslovnega poroiila za leto 2020
' na glasovanju enotno sprejeto

7. Obravnava in sprejem programa dela za obdobje februar 2021- januar 2O22

' na glasovanju enotno sprejeto
6. Nadomestne volitve - namesto Blaia Fortuna (izpraznjeno mesto Elana v lO) se v
izvrini odbor izvoliJanez Kukec Mezek

' na glasovanju enotno sprejeto
7. Razno

- Datumi razstav so prosti - ilanstvo se naprola za prijavo za razstavljanje
- Drago Metljak - omeni, da klub nima arhiva virtualnih razstav. Predlaga se ideja, da

se organizira v oviru spletne strani arhiv. Janez Kukec Mezek opozori na tehnitne
omejitve in dodatno potrebno delo. Po kratki debati na to temo se sklene, da bo
Fotoklub preveriltehni6ne, pravne in organizacijske moinosti, da se \rrpostavi:

' arhiv digitalnih razstav (z namenom moinosti ogleda za nazaj)

' graditev arhivskega zapisa delovanja kluba

' digitalizacija fiziinih razstavnih materialov.



ZakJu€ek ob 20. uri.
Zapisnlk pregleda delovo predsedstvo in predsednik kluba in razpoilje v pregled ter podpis
f,lanom, ki so se udeleiili obfnega zbora.

Mario Horvat - delovni predsednik

Edvard PotoInik, ilan
^11.fr'i 
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rauana Rodoselq ctsn 1"1 r^^*> e^fJ?
Albert Podrekar, zapisnikar
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