Zapisnik redne letne seje občnega zbora
Fotokluba Ljubljana,
ki je bil v torek, 19. februarja 2008 ob 18h v prostorih Mladinskega doma Jarše,
Jarška cesta 44, Ljubljana
Redno letno sejo občnega zbora je začel predsednik Fotokluba Miha Kukec Mezek,
ki je prisotne člane najprej pozdravil in ugotovil, da je prisotnih 24 od 40 članov
(zagotovljena sklepčnost) in predlagal, da izvolimo organe občnega zbora. Za
predsednika občnega zbora je bil predlagan Silvo Slapar, za podpredsednika Marijan
Petek, za zapisnikarja Karel Drago Vuica in za overitelja zapisnika Oskar Karel
Dolenc in Marjan Smerke.
Predsednik občnega zbora je predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Poročila predsednika, blagajnika in nadzornega odbora FKL in potrditev.
Pregled poslovnega poročila za leto 2007 in potrditev.
Nadomestne volitve člana IO in člana nadzornega odbora.
Pregled programa dela FKL za obdobje od marca 2008 do februarja 2009,
obravnava le-tega in potrditev.
5. Podelitev razstavljalskih nazivov članom kluba; obravnava in sklepanje o
predlogu umetniškega sveta za podelitev nazivov KM FZS.
6. Razno.

Ad 1)
Poročilo o delovanju Fotokluba v preteklem letu (2007) je podal njegov predsednik.
(/Glej Vabilo/) V razpravi je bilo dogovorjeno, da naj predsednik FKL poročilo še
dopolni z dejavnostmi naših uspešnih članov v preteklem letu.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto; nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal.
Za tem je blagajnik E. Sebastjan podal blagajniško poročilo.
Poročilo smo vsi soglasno sprejeli.
Peter Jerin je v imenu nadzornega odbora prebral poročilo o njihovem delu.
Poročilo smo vsi soglasno sprejeli.
Ad 2)
Poslovno poročilo kluba za leto 2007 je predstavil Janez Kukec Mezek.
Poročilo smo vsi soglasno sprejeli.
Ad 3)
Članica izvršnega odbora Saša Benda je z zaprosila za razrešitev iz izvršnega
odbora.

Vinko Murko ni več član Fotoklub in zato ne more biti član nadzornega odbora (19.
člen statuta FKL).
Za novo članico IO FKL je bila predlagana Darinka Mladenović, za člana nadzornega
odbora pa je Drago Metljak.
Predsednik občnega zbora je najprej dal na glasovanje, če se zbor strinja, da so
volitve nadomestnih članov javne.
Občni zbor je soglasno sprejel, da se glasuje javno.
Nato je predsednik občnega zbora izvedel javno glasovanje.
Občni zbor je soglasno izvolil Darinko Mladenović za članico IO in Draga Metljaka
za člana nadzornega odbora.
Ad 4)
Janez Kukec Mezek je predstavil program dela kluba v naslednjem letu.
Silvo Slapar je predlagal, da bi dodali še predavanje o uporabi bliskovice v digitalni
fotografiji. Dobro bi bilo, da bi šli skupaj ogledat kakšno fotografsko razstave po
dnevu formalne otvoritve, da se lažje posvetimo komentiranju fotografij. Predlaga še,
da bi povabila predavat odličnega fotografa Dejana Vogrinca, ki bi naj nekaj
spregovoril o športni ali tudi o popotni fotografiji.
Peter Jerin pa meni, da bi vključili v program, da bi se (zlasti novi) člani predstavili
klubu s svojimi uspešnimi posnetki ali projekcijo, kot smo že imeli prakso. Oskar
Dolenc pa je menil, da bi raje prinesli do 30 fotografij, velikosti 20x30 ali 13x18.
Zbor je sklenil, da se program dela za naslednje leto sprejme in imensko ter
vsebinsko dopolni.
Ad 5)
Občni zbor je enoglasno sprejel predlog, da se Umetniškemu svetu FZS predlaga
podelitev naziva KM FZS Darinki Mladenović in Primožu Hingu, ter podelitev naziva
F1 Dragi Puc 1.
Ad 6)
Draga Puc je povedala, da bomo imeli na šoli v Jaršah ( kjer gostujemo) pet delavnic
o fotografiji.
Silvo Slapar nas je informiral, da se pripravlja nov način obdelave spletne strani
Fotografske zveze Slovenije.
Občni zbor se je zaključil ob 20.15h.
Ljubljana - Jarše, 19. 02. 2008
Zapisnikar: Karel Drago Vuica
Overitelja zapisnika:
Oskar Karel Dolenc

Marjan Smerke

