
Zapisnik Redne programske in volilne seje občnega zbora 
Urad za intelektualno lastnino, 16. 2. 2011 

Prisotni člani: v prilogi 

Seja občnega zbora se je začela ob 18.05 uri. Od 33 članov kluba je bilo prisotnih 24 članov, zato je občni 

zbor sklepčen. 
 

Ad 1.) 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

Organi občnega zbora: 

• predsednik: Janez Kukec Mezek 

• člana: Drago Metljak in Snežana Filipovič 

• zapisnikar: Miha Kukec Mezek 

• overitelja zapisnika: Danilo Jakovčič in Jože Vrč 

Organi občnega zbora so bili soglasno sprejeti. 
 

Ad 2.) 

Poročilo predsednika je v prilogi. 

Poročilo blagajnika je v prilogi. Janez Kukec Mezek je naknadno predstavil bilanco razstave „Portret 

2010“. 

Poročilo nadzornega sveta je v prilogi. 
 

Nekaj članov se ne strinja z organizacijo bienalne razstave Portret, ker so stroški razstavnega prostora 

preveliki. Izvršnemu odboru se naloži možnost pridobitve novega razstavnega prostora. Janez Kukec 

Mezek je opozoril, da bo v prihodnje potrebne več komunikacije med člani ter med izvršnim in 

nadzornim odborom. 

Poročila so bila potrjena s 23 glasovi za, en član se je glasovanja vzdržal. 
 

Ad 3.) 

Poslovno poročilo je v prilogi. 

Poslovno poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
 

Ad 4.) 

Razrešitev vodstva je bila soglasno sprejeta. 

Člani OZ niso imeli nobenih pripomb ali dodatnih predlogov k kandidatni listi. Ravno tako so se na 

podlagi prvega odstavka 25. člena Statuta soglasno odločili, da bodo volitve javne. 
 

Za predsednika kluba je bil soglasno izvoljen Drago Metljak. 

Za podpredsednika kluba je bil soglasno izvoljen Tihomir Pinter. 



Za blagajnika kluba je bila soglasno izvoljena Snežana Filipovič. 

Za tajnika kluba je bil soglasno izvoljen Janez Kukec Mezek. 

Za ostale člane Izvršnega odbora so bili soglasno izvoljeni Žiga Šmidovnik, Jože Vrč in Miha Kukec 

Mezek. 

Nadzorni odbor (Peter Jerin, Štefan Simončič in Janez Korošin), Umetniški svet (Oskar Karel Dolenc, 

Marjan Smerke in Tatjana Rodošek) in Disciplinsko sodišče (Sašo Novak, Danilo Jakovčič in Karel 

Drago Vuica) so bili izvoljeni soglasno. 

 

Janez Kukec Mezek se je v imenu FK Ljubljana zahvalil Oskarju Karlu Dolencu za preteklo delo. 
 

Ad 5.) 

OZ je razpravljal o predlogih sprememb Statuta Fotokluba Ljubljana, ki so jih člani prejeli med gradivom 

za OZ. Med razpravo je bil podan še dodaten predlog spremembe 6. člena Statuta, s katerim se v besedilo 

tega člena doda besedo „enakopravni“. 

Vse predlagane spremembe Statuta so bile soglasno sprejete, vključno s spremembo sedeža kluba s 

„Skapinova 1a“ na „Runkova 10“ ter dodatno spremembo 6. člena. 
 

Uvedba pristopne izjave je bila soglasno sprejeta. 
 

Ad 6.) 

Predstavljeni so bili podatki o novih prostorih kluba. Sestanki se bodo po novem izvajali prvo in tretjo 

sredo v mesecu v prostorih zavoda ŠOLT, študentsko naselje Rožna Dolina, blok 6, Cesta 27. aprila 31/6, 

ob 18.30 uri. Razstave v Galeriji UIL ostanejo vsako drugo sredo v mesecu, ob 18.00 uri. 
 

Drago Metljak je predstavil svoje razmišljanje o nadaljnjem delu kluba. Opozoril je na to, da naj v 

prihodnje klub oz. člani kluba težijo k nekemu cilju. Člane je pozval k izražanju želja o programu. 

Danilo Jakovčič je opozoril na problem spletne strani, ki naj bi zamenjala glasilo kluba. 

Oskar Karel Dolenc je odgovoril, da je glasilo še vedno bolj intimno in se zadeva le članov kluba, ne pa 

celotne populacije. 

Žiga Šmidovnik je na kratko predstavil prenovo spletne strani. 

Silvo Slapar je opozoril na več dejavnosti v klubu, predvsem predavanj, predstavitev, delavnic in 

skupinskih ogledov razstav.  

Drago Metljak je predlagal vodenje evidence o doseženih točkah, nazivih in o opredelitvi o nivoju razstav 

(glede na kakovost). Omenil je izobraževanja, klubske razstave, razstave na več nivojih (pokrajinska, 

državna, mednarodna), pridobivanje sredstev, prenovi spletne strani, sodelovanju s FK v Sloveniji in 

bližnji okolici ter ocenjevanju del. 

Miha Kukec Mezek je omenil možnosti izobraževanja ter predvsem predstavitve članov, pri katerem je 

poudarek tudi na predstavitvi razmišljanja članov ter njihovi usmeritvi v fotografiji.  



Žiga Šmidovnik je predlagal tudi več fleksibilnosti pri predavanjih pri uporabi opreme (tako fotografske 

kot programske). Predstavil je tudi vprašalnik, ki ga novi člani izpolnijo ter tako izrazijo svoje zanimanje 

in namene. 

Oskar Karel Dolenc je še posebej poudaril skupinske oglede razstav. 

Silvo Slapar je omenil novo predstavitveno kolekcijo fotografij, ob tem pa tudi predstavitveno 

publikacijo. Predstavil je tudi tekmovanje za najboljši fotografski klub v Sloveniji. 

Jože Vrč je opozoril na ažurnost spletne strani ter na boljše obveščanje o razstavah. 
 

Občni zbor zadolži Izvršni odbor in Umetniški svet da pripravi program dela za obdobje marec 

2011 – februar 2012. 

Predlog je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 7.) 

Občni zbor je soglasno sprejel, da se podpre Darinko Mladenović za pridobitev naziva MF FZS, Draga 

Metljaka, Drago Puc, Primoža Hienga, Silva Slaparja in Janeza Kukca Mezka za pridobitev naziva KMF 

FZS ter Gašperja Kukca Mezka in Miha Kukca Mezka za pridobitev naziva F1 FZS. 
 

Oskar Karel Dolenc je podelil priznanje za nesebično in požrtvovalno delo v klubu Jožetu Vrču. 
 

Ad 8.) 

Občni zbor zadolži Izvršni odbor in Umetniški svet, da se odloči o organizaciji Slovenske pregledne 

razstave Mladi se predstavijo 2011 in FIAP razstave Portret 2012 (oz. nadomestne razstave). 

Predlog je bil soglasno sprejet. 
 

Občni zbor je soglasno sprejel povečanje članarine za zaposlene s 30€ na 50€ ter uvedbo vpisnine, 

ki znaša 10€. 
 

Janez Kukec Mezek je predlagal uvedbo proKlika, ki bi olajšal finančno obratovanje kluba. 

Občni zbor je predlog soglasno sprejel. 
 

Silvo Slapar se je v imenu FZS zahvalil Oskarju Karlu Dolencu za njegovo delo v FK Ljubljana ter 

Janezu Kukcu Mezku za pomoč pri delu v FZS. 
 

Občni zbor se je zaključil ob 20.05 uri. 

 
 

V Ljubljani, 17. 2. 2011 

 

Overitelja zapisnika:       Zapisnikar: 

Danilo Jakovčič   Jože Vrč   Miha Kukec Mezek 


