FOTOKLUB LJUBLJANA
ZAPISNIK REDNE LETNE PROGRAMSKE IN VOLILNE SEJE
OBČNEGA ZBORA
Datum:
Prisotni člani:

21.2.2006
seznam prisotnih članov je priložen originalu zapisnika v arhivu

1. Otvoritev seje in izvolitev organov občnega zbora
Seja se je začela ob 18.30 uri.
Otvoril jo je predsednik kluba Oskar Karel Dolenc, ki je predlagal naslednje
člane občnega zbora:
predsednik zbora: Janez Kukec Mezek
podpredsednika zbora: Miran Petek, Ernö Sebastian
zapisnikar: Miha Kukec Mezek
overitelja zapisnika: Silvo Slapar, Drago Metljak
Prisotni so predlagane člane soglasno potrdili.
Na zboru je bilo prisotnih 25 od 43. članov kluba, kar je pomenilo, da je občni
zbor sklepčen.
2. Poročila predsednika, blagajnika in poročila predsednikov nadzornega
odbora, disciplinskega sodišča in umetniškega sveta
Poročili presednika in blagajnika sta priloženi originalu zapisnika v arhivu.
Delo ostalih organov kluba je bilo v zadnjem letu odprto, javno in v skladu z
zakonom.
3. Razprava in potrditev poročil
Blagajnik je predlagal izdelavo finančnega načrta za naslednje leto v izvedbi
izvršnega odbora.
Občni zbor je poročila soglasno sprejel.
4. Razrešitev starega vodstva kluba
Staro vodstvo je občni zbor soglasno razrešil.
5. Predstavitev kandidacijske liste in volitve
Občni zbor je sprejel sklep, da bodo volitve javne in potrdil nove organe kluba.
Ti so:
• Predsednik kluba:
Oskar Karel Dolenc
• Podpredsednik kluba:
Marijan Petek
• Tajnik:
Janez Kukec Mezek
• Blagajnik:
Ernö Sebastian
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• Člani izvršnega odbora:
• Nadzorni odbor:
• Disciplinsko sodišče:
• Umetniški svet:

Saša Benda
Silvo Slapar
Miha Kukec Mezek (Kanonček)
Peter Jerin
Vinko Murko
Jože Vrč
Sašo Novak
Danilo Jakovčič
Karel Drago Vuica
Tihomir Pinter
Janez Korošin
Silvo Slapar

6. Pregled, obravnava in sprejem programa dela za obdobje marec 2006 –
februar 2007
Predlagano s strani članov kluba:
• Interni izbor (svetovanje pri izbiri) fotografij za razstave.
• Obisk razstav in razprave o njih izven klubskega časa.
• Vključitev predavanja »Digitalna temnica« v program.
• Obvestila drugim fotoklubom o predavanjih.
• Fotografska delavnica v maju.
Občni zbor je program dela soglasno sprejel.
7. Podelitve razstavljalskih nazivov članom kluba
Občni zbor je obravnaval in soglasno sprejel predlog umetniškega sveta kluba
in podelil razstavljalske nazive F2 FZS naslednjima članoma: Ernö Sebastian in
Miha Kukec Mezek.
8. Razno
Pod točko razno je občni zbor opozoril na pridobitev sredstev za mednarodno
razstavo Portret 2006 (s pomočjo oglasov v katalogu), predstavnik Digitalne
akademije (DA) Vinko Murko je povabil k nadaljnemu sodelovanju z DA in
udeleževanju njihovih izletov. Predsednik kluba Oskar Karel Dolenc se je za
vestno opravljeno delo zahvalil bivšemu blagajniku, Radivoju Vižintinu.
Seja se je zaključila ob 19.30 uri.
Ljubljana, 21.2.2006
Zapisnikar:
Miha Kukec Mezek
Overitelja zapisnika:
Silvo Slapar

Drago Metljak
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