FOTOKLUB LJUBLJANA
ZAPISNIK REDNE LETNE PROGRAMSKE SEJE
OBČNEGA ZBORA
Datum:
17. februar 2009
Prisotni člani:
seznam prisotnih je priložen originalu zapisnika v arhivu
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev seje in izvolitev organov občnega zbora
2. Poročila in potrditev poročil predsednika, blagajnika in nadzornega
odbora
3. Pregled in potrditev poslovnega poročila za leto 2008
4. Razrešitev in volitve predsednika kluba
5. Pregled, obravnava in sprejem programa dela za obdobje marec
2009 – februar 2010
6. Podelitev razstavljalskih nazivov članom kluba
7. Razno

Zapis:
1. Otvoritev seje in izvolitev organov občnega zbora
Seja zbora se je začela ob 18.00 uri, ker pa občni zbor ni bil sklepčen (od 41 članov
je bilo prisotnih le 18 članov), se je začetek seje odložil za 30 minut. Ob 18.30 je
bilo prisotnih 20 članov kluba (48,8%), kar v skladu s členom 24 Statuta Fotokluba
Ljubljana zadošča za veljavno sklepanje zbora.
Sejo je odprl predsednik kluba Miha Kukec Mezek, ki je predlagal naslednje organe
občnega zbora:
predsednik zbora - Miha Kukec Mezek
podpredsednika zbora – Janez Korošin in Karel Drago Vujica
zapisnikar – Drago Metljak
overitelja zapisnika – Darinka Mladenovič in Silvo Slapar
Prisotni člani so predlagano sestavo organov soglasno potrdili.
Predsednik je predlagal dnevni red, ki so ga člani soglasno potrdili.
2. Poročila in potrditev poročil predsednika, blagajnika in nadzornega odbora
Poročili predsednika in blagajnika sta priloženi originalu zapisnika v arhivu.
Poročilo nadzornega odbora je podal njegov predsednik Peter Jerin, ki je ugotovil,
da je bilo delo ostalih organov kluba v preteklem enoletnem obdobju javno, odprto,
v skladu z zakonom in na delovanje nima posebnih pripomb. Opozoril je na
pomanjkanje fotografskih izletov in druženj med člani fotokluba in člani drugih
fotoklubov.
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Po poročilih je bila krajša razprava, ki pa je bila usmerjena v pojasnjevanje stanja.
Pripomb na poročila ni bilo. Občni zbor je poročila soglasno potrdil.
3. Pregled in potrditev poslovnega poročila za leto 2008
Poslovno poročilo je bilo po predstavitvi in krajši razpravi soglasno potrjeno.
Poslovno poročilo je v prilogi zapisnika
4. Razrešitev in volitve predsednika kluba
Predsednik zbora je predlagal razrešitev dosedanjega predsednika kluba in predlog
je bil soglasno sprejet. Predsednik zbora je predlagal Oskarja Karla Dolenca kot
kandidata za novega predsednika in obenem predlagal članom, da lahko predlagajo
še ostale kandidate za novega predsednika kluba. Dodatnih predlogov ni bilo in
Oskar Karel Dolenc je bil soglasno izvoljen za novega klubskega predsednika.
5. Pregled, obravnava in sprejem programa dela za obdobje marec 2009 –
februar 2010
Prisotni člani so obravnavali predlog novega urnika sestankov kluba. Predlog je, da
je prvi sestanek na Uradu za intelektualno lastnino prvo sredo v mesecu s
pričetkom ob 17. uri ter da mu ob 18.30 uri sledi odprtje razstave. Drugi sestanek se
izvaja tretjo sredo v mesecu ob 18. uri v prostorih Mladinskega doma Jarše.
Člani so predlagali večje število aktivnosti, ki naj bi jih poskušali izvesti v
prihajajočem obdobju. Tako so predlagali:
a) organiziranje fotografske razstave ob 120 letnici organizirane fotografske
dejavnosti v Ljubljani
b) sodelovanje s Fotogruppe Deutschlandsberg iz Avstrije z izborom klubskih
avtorjev oz. fotografij ter izletom ob postavitvi in odprtju razstave
c) sodelovanje s fotoklubom iz Novigrada, Hrvaška, z izmenjavo kolekcij za
razstavo
d) fotografsko delavnico pod vodstvom Zorana Smerketa na temo fotografiranje
cerkvenega interijera
e) delavnici za člane fotokluba v Prekmurju in na temo akta,
f) strokovna predavanja: Tihomir Pinter na temo Portret, Matjaž Intihar na temo
Photoshop, Stojan Kerbler na temo izrez v fotografiji, Sonja Lebedinec na temo
sodobna fotografija in Damjan Kocjančič na temo studijska fotografija.
g) Vsi člani kluba so se dolžni enkrat letno predstaviti s svojimi deli, ki so jih naredili
v zadnjem letu ne glede na tehniko. IO je zadolžen za sestavo seznama, po
katerem bodo člani predstavljali svoja dela. Število del je omejeno na 10 posnetkov
v katerikoli končni obliki.
Občni zbor je sprejel predloge programa dela.
6. Podelitve razstavljalskih nazivov članom kluba
Občni zbor je obravnaval in soglasno sprejel predlog izvršnega odbora, ki je Darka
Brenka predlagal za naziv F2, ker je s svojo razstavno dejavnostvo zbral več kot
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100 točk. Člani so predlog soglasno potrdili.
Slovesna podelitev listine o razstavljalskih nazivih bo na otvoritvi prve klubske
rastave.
7. Razno
Pod točko razno so člani podali nekaj pojasnil in predlogov za izboljšanje stanja v
klubu, občni zbor pa ni sprejel nobenega konkretnega sklepa.
Seja se je zaključila ob 19.45 uri.
Zapisnikar: Drago Metljak
Overitelja zapisnika:
Darinka Mladenovič
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