
FOTOKLUB LJUBLJANA 
ZAPISNIK REDNE LETNE PROGRAMSKE SEJE 

OBČNEGA ZBORA 
 
Datum:  20. februar 2007 
Prisotni člani:  seznam prisotnih je priložen originalu zapisnika v arhivu 
 
 
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 45 članov 
je bilo prisotnih le 18 članov), se je začetek seje odložil za 30 minut. Ob 18.30 je 
bilo prisotnih 20 članov kluba (44.4%), kar v skladu s členom 24 Statuta Fotokluba 
Ljubljana zadošča za veljavno sklepanje zbora. 
 
Sejo je otvoril predsednik kluba Miha Kukec Mezek, ki je predlagal naslednje 
organe občnega zbora: 
predsednik zbora - Janez Kukec Mezek 
podpredsednika zbora –Darinka Mladenović in Danilo Jakovčič 
zapisnikar – Draga Puc 
overitelja zapisnika – Petra Demšar in Marjan Smerke 
 
Prisotni člani so predlagano sestavo organov 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 
in v skladu z zakonom. 
 
Po krajši razpravi o finančnem stanju in poslovanju kluba je občni zbor poročila 
soglasno potrdil. 
 

3. Pregled, obravnava in sprejem programa dela za obdobje marec 2007 – 
februar 2008 
 
Prisotni člani so obravnavali predlog programa in predlagali večje število aktivnosti, 
ki naj bi jih poskušali izvesti v omenjenem obdobju. Tako so predlagali: 
a) uvedbo sestankov, na katerih bi analizirali dela članov – ti sestanki naj bi bili vsak 
drugi mesec 
b) predavanja o likovni teoriji (Oskar Karel Dolenc), o fotografiji pejsaža oz. krajine 
(Simon Strnad), o sodobni/moderni fotografiji, o portretni fotografiji (Tihomir Pinter) 
in o makro fotografiji ter 
c) skupne oglede fotografskih razstav 
Ravno tako so člani predlagali tudi, da bi na predavanja vabili tudi predstavnike 
drugih klubov. 
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Občni zbor ni sprejel dokončnega programa dela, je pa zadolžil izvršni odbor, da na 
osnovi danih predlogov sestavi ustrezen program in ga izvede. 
 

4. Podelitve razstavljalskih nazivov članom kluba 
 
Občni zbor je obravnaval in soglasno sprejel predlog umetniškega sveta kluba in 
podelil razstavljalske nazive F2 FZS članom Darinki Mladenović, Dragi Puc, Nini 
Šuligoj in Primožu Hiengu ter sprejel sklep, da umetniškemu svetu FZS predlaga 
podelitev razstavljalskih nazivov F1 FZS članom Darinki Mladenović, Nini Šuligoj, 
Petru Jerinu in Primožu Hiengu. 
 
Omenjenim štirim članom je predlagal, da do 30. aprila 2007 umetniškemu svetu 
kluba predložijo 15 – 20 del velikosti 30 x 40 cm, v kolikor želijo mnenje in pomoč 
pri izbiri del za kolekcijo, ki jo je potrebno predložiti za pridobitev razstavljalskega 
naziva F1 FZS. 
 
Po sprejemu teh sklepov je predsednik kluba slovensno podelil listine o 
razstavljalskih nazivih F2 FZS. 
 

5. Pooblastilo izvršnemu odboru, da začne postopek za pridobitev 
pokroviteljstva FIAP nad razstavo Portret 2008 
 
Občni zbor je brez razprave in soglasno pooblastil izvršni odbor, da lahko izvede 
vse postopke za razpis te razstave in pridobi pokroviteljstvo FIAP nad njo. 
 

6. Sklep o nakupu LCD projektorja 
 
Občni zbor je razpravljal o predlogu izvršnega odbora o nakupu LCD projektorja za 
potrebe kluba in soglasno sprejel sklep: 
a) da se kupi LCD projektor za potrebe kluba, 
b) da pooblašča izvršni odbor, da se odloči za čas nakupa glede na finančno stanje 
v zvezi z razstavo Ljubljansko barje 2007, 
c) da naj si izvršni odbor, v primeru, da nakup ne bo izveden pred žiriranjem 
razstave Ljubljansko barje 2007, poskuša sposoditi LCD projektor za potrebe 
žiriranja pri izbranem dobavitelju; 
d) da lahko izvršni odbor v primeru potrebe kupi rezervno žarnico za LCD projektor, 
ki ga član Oskar Karel Dolenc že nekaj časa posoja klubu. 
 

7. Razno 
 
Pod točko razno ni občni zbor obravnaval ničesar. 

 
Seja se je zaključila ob 19.45 uri. 
 
Zapisnikar: Draga Puc 
 
 
Overitelja zapisnika: 
Petra Demšar Marjan Smerke 
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