FOTOKLUB LJUBLJANA
ZAPISNIK IZREDNE SEJE OBČNEGA ZBORA
Datum:
Prisotni člani:

4. maj 2011
seznam prisotnih je priložen originalu zapisnika v arhivu

Zapis:
1. Otvoritev seje in izvolitev organov občnega zbora
Seja se je začela ob 18.40 uri.
Po pooblastilu predsednika kluba je izredno sejo občnega zbora odprl
podpredsednik kluba Tihomir Pinter, ki je predlagal naslednje organe občnega
zbora:
predsednik zbora – Peter Jerin
zapisnikar – Janez Kukec Mezek
overitelja zapisnika – Oskar Karel Dolenc in Drago Horvat
Prisotni člani so predlagano sestavo organov soglasno potrdili.
Zapisnikar je prisotne obvestil, da je od 35 članov kluba na seji prisotnih 19 članov,
dva člana pa sta skupaj z opravičilom po elektronski pošti sporočila, da se strinjata
s predlaganimi spremembami statuta. Občni zbor je sklepčen in v skladu z drugim
odstavkom 25. člena statuta lahko sklepa o spremembah statuta.
2. Pregled predloga sprememb Statuta in potrditev sprememb
Prisotne člane je tajnik Janez Kukec Mezek seznanil s predlaganimi spremembami
statuta, do katerih je prišlo na podlagi poziva Upravne enote Ljubljana z dne 15. 3.
2011
Občni zbor je soglasno sprejel naslednje spremembe statuta:
6. člen - doda se nov drugi odstavek, ki glasi: »Za javnost delovanja kluba je
odgovoren predsednik kluba.«
Podnaslov poglavja II se spremeni tako, da glasi: »NAMEN, CILJI IN NALOGE
KLUBA«
7. člen – spremeni se uvod sedmega člena, ki glasi: »Namen in cilji kluba so«
8. člen – doda se nova točka, ki glasi: »e) izvaja pridobitno dejavnost v zvezi z
namenom in cilji kluba.«
8. člen – za obstoječim besedilom, dopolnjenim z novo točko e), se doda nov
odstavek ki glasi:
»Dopolnilne pridobitne dejavnosti kluba vključujejo predvsem:
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a) fotografsko dejavnost;
b) prirejanje razstav;
c) založniška dejavnost na področju fotografije;
d) izobraževalne dejavnosti, kot so organizacija seminarjev, delavnic, tečajev,
izletov in drugo.«
9. člen - briše se drugi odstavek člena in se nadomesti z novim odstavkom, ki glasi:
»Oseba, ki je bila izključena, ker ni ravnala v skladu s statutom kluba, se lahko
ponovno včlani v klub po preteku petih let od datuma izključitve.«
42. člen – prvi odstavek se spremeni tako, da glasi: »Nadzorni odbor je sklepčen,
če so prisotni vsi člani, in odloča z 2/3 večino.«
43. člen – četrti odstavek se spremeni tako, da glasi: »Disciplinsko sodišče je
sklepčno, če so prisotni vsi člani, in odloča z 2/3 večino.«
46. člen – prvi odstavek se spremeni tako, da glasi: »Umetniški svet je sklepčen, če
so prisotni vsi člani, in odloča z 2/3 večino.«
48. člen – prvi odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Sredstva poslovanja kluba so:
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba,
- dohodki od članarine,
- darila in volila,
- prispevki donatorjev,
- iz javnih sredstev,
- dohodki iz pridobitne dejavnosti ,
- iz drugih virov v skladu s predpisi.«
51. člen – drugi odstavek se spremeni tako, da glasi: »Klub vodi poslovne knjige po
sistemu dvostavnega knjigovodstva.«

Seja se je zaključila ob 19.10 uri.
Zapisnikar: Janez Kukec Mezek

Overitelja zapisnika:
Oskar Karel Dolenc
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