
FOTOKLUB LJUBLJANA 
ZAPISNIK REDNE LETNE PROGRAMSKE SEJE 

OBČNEGA ZBORA 
 
 
Datum:  23. februar 2005 
Prisotni člani:  seznam prisotnih je priložen originalu zapisnika v arhivu 
 
 
Zapis: 
 

1. Otvoritev seje in izvolitev organov občnega zbora 
 
Seja se je začela ob 19.00 uri. 
Otvoril jo je predsednik kluba Oskar Karel Dolenc, ki je predlagal naslednje organe 
občnega zbora: 
predsednik zbora - Marijan Petek 
podpredsednika zbora – Nina Šuligoj in Danilo Jakovčič 
zapisnikar – Janez Kukec Mezek 
overitelja zapisnika – Silvo Slapar in Ernö Sebastian 
 
Prisotni člani so predlagano sestavo organov soglasno potrdili. 
 
Zapisnikar je prisotne obvestil, da je od 41. članov kluba na seji prisotnih 23 članov, 
kar pomeni, da je občni zbor sklepčen. 
 

2. Poročila in potrditev poročil predsednika, blagajnika in nadzornega odbora 
 
Poročili predsednika in blagajnika sta priloženi originalu zapisnika v arhivu. 
V imenu predsednika nadzornega odbora je poročilo tega organa podal član Matjaž 
Omerzel, ki je ugotovil, da je bilo delo ostalih organov kluba v preteklem enoletnem 
obdobju javno, odprto in v skladu z zakonom. 
 
Občni zbor je poročila soglasno potrdil. 
 

3. Pregled, obravnava in sprejem sprememb statuta fotokluba 
 
Izvršni odbor je občnemu zboru predlagal spremembo 27. in 31. člena statuta, da bi 
tako njegova določila uskladil s Pravilnikom o podeljevanju naslovov FZS.  
 
Občni zbor je soglasno sprejel predlog in iz točke m) 27. člena statuta črtal »F3 FZS 
in« ter dodal novo točko e) v 31. člen statuta, ki glasi »e) podeljuje razstavljalske 
naslove F3 FZS«. 
 

4. Pregled, obravnava in sprejem programa dela za obdobje marec 2005 – 
februar 2005 
 
Prisotni člani so obravnavali predlog programa in predlagali večje število aktivnosti, 
ki naj bi jih poskušali izvesti v omenjenem obdobju. Tako so predlagali: 
a) izvedbo digitalne delavnice (v juniju) ter fotografski delavnici v gorah in na Krasu 

Zapis redne programske seje občnega zbora dne 23.2.2005  1 



(npr. Volčji grad pri Komnu), 
b) predavanja o popotni fotografiji, o pripravi fotografij za razstave in delu žirije 
(Marjan Smerke), o kompoziciji v fotografiji, o sodobni fotografiji (Lebedinec – 
zadolžen predsednik), po možnosti pa še predavanje Tanje Verlak (zadolžen M. 
Petek) ter 
c) fotografski izlet na Jeruzalem 
 
Občni zbor ni sprejel dokončnega programa dela, je pa zadolžil izvršni odbor, da na 
osnovi danih predlogov sestavi ustrezen program in ga izvede. 
 

5. Obravnava in sprejem predloga za podelitev nagrade Janez Puhar za 
življenjsko delo članu Tihomirju Pinterju 
 
Občni zbor je soglasno in brez razprave sprejel predlog izvršnega odbora za 
podelitev nagrade Janez Puhar za življenjsko delo članu Tihomirju Pinterju. 
 

6. Podelitve razstavljalskih nazivov članom kluba 
 
Občni zbor je obravnaval in soglasno sprejel predlog umetniškega sveta kluba in 
podelil razstavljalske nazive F2 FZS članom Saši Benda, Vesni Slapar, Petru 
Jerinu, Silvu Slaparju in Kukec Mezek Janezu, ter sprejel sklep, da umetniškemu 
svetu FZS predlaga podelitev razstavljalskih nazivov F1 FZS članom Saši Benda, 
Silvu Slaparju in Kukec Mezek Janezu. 
 
Po sprejemu teh sklepov je predsednik kluba slovensno podelil listine o 
razstavljalskih nazivih F3 FZS in F2 FZS. 
 

7. Pooblastilo izvršnemu odboru, da začne postopek za pridobitev 
pokroviteljstva FIAP nad razstavo Portret 2006 
 
Ker se bo občni zbor na svoji naslednji redni seji sestal šele februarja 2006, ko naj 
bi bil razpis za razstavo Portret 2006 že objavljen, je občni zbor pooblastil izvršni 
odbor, da lahko izvede vse postopke za razpis te razstave in pridobi pokroviteljstvo 
FIAP nad njo. 
 

8. Razno 
 
Pod točko razno je občni zbor obravnaval priprave na razstavo Portret 2005 in 
zadolžil izvršni odbor, da oblikuje in potrdi organizacijski odbor te razstave. 
Istočasno je že predlagal nekatere člane tega odbora in sicer: Oskar Karel Dolenc, 
Janez Kukec Mezek, Gregor Hočevar, Ernö Sebastian, Miha Kukec Mezek, Gašper 
Kukec Mezek in Silvo Slapar. 

 
Seja se je zaključila ob 20.00 uri. 
 
Zapisnikar: Janez Kukec Mezek 
 
 
Overitelja zapisnika: 
Silvo Slapar Ernö Sebastian 
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