
Zapisnik programske seje občnega zbora FK Ljubljana 
z dne 17.2.2010 

 
Ob 18. uri je bilo prisotnih 10 članov kluba, zato se je po 24. členu statuta FKL začetek prestavil na 
18.30 uro. Takrat je bilo prisotnih 16 članov. 
 
Prisotni člani: seznam je v prilogi. 
 
AD 1. 
Predsednik Oskar Karel Dolenc je občnemu zboru predlagal organe občnega zbora: 

• predsednik: Janez Kukec Mezek 
• podpredsednika: Tatjana Rodošek, Marijan Petek 
• zapisnikar: Miha Kukec Mezek 
• overitelja zapisnika: Janez Korošin, Drago Metljak 

Občni zbor je predlog soglasno sprejel. 
 
AD 2. 
Predsednik kluba je podal poročilo, ki je v prilogi. 
Blagajnik kluba je podal poročilo, ki je v prilogi. 
Nadzorni odbor v delu kluba ni odkril nobenih nepravilnosti. 
 
Razprava: 
Predsednik NO je podal mnenje o nakupu projektorja. Predsednik kluba je v argumentu proti 
navedel, da obe ustanovi, kjer klub trenutno domuje (Mladinski dom Jarše in URSIL), klubu dajeta 
možnost uporabe projektorja, zatorej nakup le-tega ni nujen. 
 
Več članov je podalo predlog, da se članarina zviša. Dvig članarine je občni zbor soglasno sprejel. 
Pri glasovanju o višini nove članarine je 9 članov glasovalo za 5  EUR, 7 članov za 10 EUR, nihče 
se ni vzdržal glasovanja, kar pomeni, da sta novi članarini 30 EUR za zaposlene in 20 EUR za 
učence, dijake, študente, nezaposlene in upokojence. Občni zbor je sprejel sklep, da vsi, ki so že 
plačali članarino za leto 2010, doplačajo 5 EUR. 
 
Občni zbor je poročila soglasno sprejel. 
 
AD 3. 
Poslovno poročilo je predstavil predsednik OZ in je v prilogi. 
Občni zbor je poslovno poročilo soglasno sprejel. 
 
AD 4. 
Pri obravnavi programa dela za obdobje marec 2010 – februar 2011 je OZ odprl tri teme: 

1. Lokacija: Janez Kukec Mezek je predstavil možnost gostovanja FKL v prostorih URSIL. V 
dosedanji Galeriji bi potekali sestanki, razstave ter delavnice za manjše število ljudi, v 
predavalnici pa predavanja. 

2. Sestanki pred odprtjem razstave: Oskar Karel Dolenc je osvetlil problem teh sestankov, saj 
na njih ni veliko udeleženih, kar pomeni, da nimajo prave teže. Predlagal je, da bi na prvem 
sestanku ponovno uvedli analizo del članov, na drugem pa bi izvajali predavanja. Drago 
Metljak je dodal, da bi morali več pozornosti nameniti kritiki del, teoretičnemu ozadju 
fotografije in predvsem privabljanju mlajših fotografov. Oskar Karel Dolenc je dal idejo, da 
bi zmanjšali število predavanj in jih združili z odprtjem razstave (najprej predavanje, nato 
odprtje). Na koncu je obveljalo skupno mnenje, da je prvi sestanek še vedno namenjen 
odprtjem razstav, drugi pa analizi del članov in približno 4-krat na leto predavanju. 

3. Prihodnost bienalne razstave Portret: zaradi manjše kvote del sta se pojavili vprašanji – ali 



bi dodali temo, ali bi spremenili dispozicije? Oskar Karel Dolenc in Janez Korošin sta bila 
soglasna pri mnenju, da bi spremenili velikost fotografij iz 20 x 30 cm na 30 x 40 cm. Drago 
Metljak je postavil vprašanje o smislu razstave. 

 
Občni zbor je za sestavo programa za delo v obdobju marec 2010 – februar 2011 soglasno zadolžil 
Izvršni odbor FKL. 
 
AD 5. 
Občni zbor je v obravnavo prejel odločitev o podelitvi razstavljalskih nazivov: 

• Drago Metljak izpolnjuje pogoje za razstavljalski naziv F2 FZS. 
• Gašper Kukec Mezek izpolnjuje pogoje za razstavljalski naziv F2 FZS. 

Občni zbor je podelitvi nazivov soglasno sprejel. 
 
Občni zbor je v obravnavo prejel odločitev o predlogu Umetniškemu svetu FZS za podelitev 
razstavljalskih nazivov: 

• Drago Metljak izpolnjuje pogoje za razstavljalski naziv F1 FZS. 
• Silvo Slapar izpolnjuje pogoje za razstavljalski naziv KMF FZS. 
• Janez Kukec Mezek izpolnjuje pogoje za razstavljalski naziv KMF FZS. 

Občni zbor je predloge soglasno sprejel. 
 
AD 6. 
Občni zbor je sprejel, da se vloži vloga za fotografski naziv ESFIAP za Oskarja Karla Dolenca. 
V klubsko glasilo Kanonček se dodajo datumi in teme predavanj Digitalne fotografije, ki potekajo v 
Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani. 
Izvršni odbor bo pripravil možnosti za izvedbo foto tabora v Savinjski dolini. 
 
Seja občnega zbora se je zaključila ob 19.45 uri. 
 
Ljubljana, 25.2.2010        Zapisnikar:   
          Miha Kukec Mezek 
 
 
 
 
Overitelja zapisnika: 
Janez Korošin      Drago Metljak 


