ZAPISNIK REDNE LETNE PROGRAMSKE SEJE OBČNEGA ZBORA
FOTOKLUBA LJUBLJANA
Ljubljana, 24. marca 2004
Predsednik Fotokluba Ljubljana, Oskar Karel Dolenc, je pozdravil vse navzoče člane
- 21 prisotnih - in s tem ugotovil sklepčnost občnega zbora (saj je prisotnih več kot
polovica članov) ter predlagal naslednje člane za organe delovnega predsedstva, in
sicer:
Janez Kukec Mezek, predsednik
Marijan Petek, član
Silvo Slapar, član
Karel Drago Vuica, zapisnikar
Overovatelja zapisnika pa sta Janez Korošin in Peter Jerin.
Predsednik zbora je predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Poročila in potrditev poročil predsednika, blagajnika in nadzornega odbora.
Pregled, obravnava in sprejem sprememb statuta fotokluba.
Razrešitve in nadomestne volitve.
Pregled, obravnava in sprejem programa dela za obdobje april 2004 – februar
2005.
5. Razno.
K 1) Poročilo predsednika je bilo objavljeno v našem internem glasilu Kanoček. Tu je
izpostavil le vidnejše rezultate, kot so: 40 obletnica kluba, preimenovanje kluba AT
canon v Fotoklub Ljubljana ter jubilejna razstava. Poudaril je, da so naši člani zelo
uspešni na razstavah doma in v tujini, kjer so prijeli tudi razna priznanja; naši člani
pridobivajo znanje preko raznih predavateljev gostiteljev in iz naših vrst; Tihomir
Pinter in Janez Korošin vodita svoji skupini pri kreativnem fotografiranju. Posebej je
pohvalil zelo angažirano delo našega tajnika Janeza Kukca Mezka (naša spletna
stran in galerija), zlasti pa njegovo prizadevanje pri (avtorskem) izdajanju Kenončka.
Poročilo blagajnika je dokazalo, kako gospodarno in preudarno poslujemo.
Nadzorni odbor je pregledal poslovanje blagajnika in se o njem izrazil pohvalno.
Član nadzornega odbora, Peter Jerin, je le pripomnil, da bi lahko v naš klub povabili
še kakšnega dobrega predavatelja in ga tudi honorirali
Vsi člani zbora so soglasno potrdili poročila in predlog za honoriranje
predavateljev.
K 2) Izvršni odbor je predlagal občnemu zboru spremembo 30. člena statuta, kjer bi
se število članov tega organa zmanjšalo na sedem. Predlagal je tudi razrešitev
dveh članov izvršnega odbora, in sicer g. Jadrana Čeha (prenehanje članstva v
klubu) in g. Matjaža Intiharja (službeno precej odsoten).
Občni zbor je enoglasno sprejel in potrdil predlagane spremembe z dvigom rok.

K 3) Zaradi izbrisa g, Andreja Voduška iz članstva kluba predlaga njegovo razrešitev
iz disciplinskega sodišča in predlaga izvolitev g. Karla Draga Vuice za novega člana
tega organa.
Vsi navzoči člani so to izvolitev enoglasno potrdili.
K 4) IO je pripravil in predlagal Predlog programa za obdobje od aprila 2004 do
februarja 2005. Glej prilogo!
Naš član Sime je predlagal, da bi avtor, ki se predstavlja, povedal, čemu svoja dela
»na ogled postavi« (»Ker bolj resnico ljubi, kakor hvalo?«). In da bi diskusijo vodil
vedno nekdo drug, kjer bi seveda ostali v njej konstruktivno sodelovali. Predlagal je
tudi, da bi lahko na isto temo predavali različni avtorji po načelu, da imajo vsake oči
svojega malarja. Tudi iz tega se da nekaj potegniti za našo kreativnost. Pripomnil je
še, da v predlogu manjka nekaj dobrih predavanj, ki bi kazala na našo klubsko
usmeritev. Zato predlaga dopolnitev v tej smeri.
Dr. Tihomir Pintar je predlagal, da bi nekdo pripravil predavanje o zgodovini našega
kluba, ki je eden najstarejših v Evropi.
Silvo Slapar je predlagal, da bi člani svoje fotografije objavili na internetu, kjer bi jih
lahko ocenjeval »ves svet«.
Matjaž Omerzel je predlagal, da bi poslali na Mobitel prošnjo z namenom, da bi nam
občasno dovolili (prosto) fotografiranje sečoveljskih solin.
Janez Kukec Mezek je povabil člane, da povabijo kakšne »praške« fotografe za
predavanje.
Karel Drago Vuica je pripravljen povabiti praškega diplomanta Boruta Peterlina, ki bi
spregovoril o sodobnih tokovih (evropske) fotografije (za september).
V oktobru bi povabljeni predaval o zgodovini Fotokluba.
V decembru Primož Lampič o ocenjevanju dobre fotografije.
Občni zbor je sprejel SKLEP, da se ta predavanja realizirajo in predhodno objavijo v
medijih.
K 5) Predsednik kluba je predlagal, da postanejo častni člani kluba Sašo Novak kot
predstavnik sponzorja kluba in Matjaž Intihar kot njegov soustanovitelj.
Vsi navzoči so enoglasno sprejeli ta prdlog.
Janez Kukec Mezek nas je seznanil, da bo v Uradu RS za intelektualno lastnino
možnost za razstavljanje del naših članov. Prvo razstavo bo pripravil on s svojimi
deli. Nato bi mu sledili Oskar, Jadran, Matjaž Omerzel, Silvo, Karel Drago etc.
Oskar je opozoril člane, da javimo našemu tajniku, kje vse smo sodelovali na
razstavah in kakšna priznanja smo dobili, ker vodimo o tem evidenco. Potrudimo se
in povejmo, saj to ni neskromno.
Občni zbor je bil zaključen ob 20.15.
Zapisal: Karel Drago Vuica
V Straži, 2. aprila 2004

