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FOTOKLUB LJUBLJANA 
ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA 

 
 
Datum:  26. marec 2003 ob 19.15 v prostorih Oddelka za oblikovanje Likovne 

akademije v Ljubljani 
Prisotni člani:  22 članov od 48 rednih članov 

Ker ob 18.00 uri, ko je bila sklicana seja občnega zbora, ni bila prisotna 
več kot polovica članov, se je začetek seje na podlagi 25. člena statuta 
Fotokluba AT CANON odložil in se je seja začela ob 19.15, ko je bilo 
prisotnih 22 članov. Na podlagi 25. člena statuta je občni zbor lahko 
veljavno sklepal, saj je bilo več kot 10 članov. 

 
Dnevni red: 
 

1. Otvoritev seje in izvolitev organov občnega zbora 
2. Poročila predsednika, blagajnika in nadzornega odbora 
3. Pregled, obravnava in sprejem sprememb statuta fotokluba 
4. Pregled, obravnava in sprejem programa dela za obdobje april 2003 – marec 2004 
5. Podelitev razstavljalskih naslovov 
6. Razno 

 
K 1 
Za delovno predsedstvo so bili predlagani Oskar Karel Dolenc (predsednik), Janez Kukec 
Mezek (zapisnikar) in Saša Benda (član). Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana 
Matjaž Omerzel in Erne Sebastian.  
Predlogi za izvolitev organov občnega zbora so bili soglasno sprejeti. 
Predsednik delovnega predsedstva je dal na glasovanje predlog dnevnega reda občnega 
zbora, ki je bil soglasno sprejet. 
 
K 2 
Poročilo o delu kluba od marca 2002 do marca 2003 je podal predsednik Oskar Karel 
Dolenc in je priloženo zapisniku. Poročilo blagajnika je bilo v pisni obliki posredovano 
vsem prisotnim članom pred začetkom seje občnega zbora in je priloženo zapisniku. 
Predsednik nadzornega sveta g. Peter Jerin je ustno podal poročilo nadzornega odbora, v 
katerem je povedal, da je nadzorni odbor pregledal delovanje kluba v obdobju od marca 
2002 do marca 2003 in ugotovil, da je bilo poslovanje skladno s pravili in akti kluba, in da 
nadzorni odbor predlaga občnemu zboru, da poročilo blagajnika o finančnem poslovanju 
kluba potrdi. 
Vsa poročila so bila soglasno sprejeta. 
 
K 3 
Občni zbor je obravnaval predlog izvršnega odbora za spremembe statuta in  po razpravi 
soglasno sprejel naslednje sklepe: 
 

�� Ker fotoklub izhaja iz tradicij in nadaljuje tradicije Fotokluba Ljubljana in Fotogrupe 
Šolt, pri čemer so bili nekateri ustanovni člani Fotokluba AT Canon tudi člani obeh 
omenjenih fotoklubov se fotoklub preimenuje, za novo ime kluba pa se ponovno 
uporabi ime Fotoklub Ljubljana. 
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�� Zaradi spremembe sedeža kluba se spremeni besedilo 1. člena statuta in glasi: 
»Skupina občanov je na ustanovnem občnem zboru dne 17. marca 1998 ustanovila 
društvo pod imenom Fotoklub AT CANON, na rednem zasedanju občnega zbora 
dne 26. marca 2003 pa ga je preimenovala v Fotoklub Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: klub). Klub ima sedež v Ljubljani, Skapinova 1a. Klub je samostojno, 
nepridobitno in nepoklicno združenje občanov, ki uresničujejo svoje interese na 
področju fotografije.« 

�� Zaradi spremembe imena kluba se spremeni besedilo 4. člena statuta in glasi: 
»Klub ima svoj znak in pečat. Znak in pečat sta kvadratne oblike, velikosti 28 x 28 
mm, z napisom Fotoklub Ljubljana, med obema besedama pa je stilizirana kratica 
imena kluba.« 

�� Zaradi poenostavitve postopka včlanjevanja v klub se združita 9. in 10. člen statuta 
in skupno besedilo spremeni tako, da glasi: 
»Član kluba lahko postane vsak občan, ki prostovoljno pristopi h klubu, sprejme 
njegov statut, dolžnosti in pravice, ki jih iz njega sledijo, plača članarino in ki ga 
potrdi izvršni odbor. Član kluba lahko postane tudi tuj državljan, če bo njegovo 
delovanje skladno z načeli in nameni kluba.« 

�� Preštevilčijo se členi od 11 do 39 tako, da se njihova številka zniža za eno. 
�� V 10. členu se v drugem stavku namesto ponovitve izraza »častnega člana« 

uporabi beseda »ta«. 
�� V 12. členu se pri točki a) črta prva omemba besede »klub«. 
�� Zaradi odprtega članstva v klubu, kot ga določa novi 9. člen statuta, se spremeni 

besedilo 17. člena in po dodatnem predlogu udeležencev občnega zbora glasi: 
»Član se izbriše iz članstva kluba, če do 31. maja ne poravna članarine za preteklo 
in tekoče leto, ali če je ni poravnal kljub predhodnemu splošnemu opominu v glasilu 
kluba. O izbrisu sklepa izvršni odbor. V kolikor se član na odločitev izvršnega 
odbora pritoži, o pritožbi dokončno odloča občni zbor.« 

�� V prvi odstavek 19. člena se doda nova točka, ki glasi: 
»e) umetniški svet«. 

�� V 27. členu se v točko g) doda beseda »podpredsednika«. 
�� V 27. členu se iz točke l) črta besedilo »in razstavljalske naslove F3 FZS in F2 

FZS« in doda nova točka »m) na predlog umetniškega sveta podeljuje 
razstavljalske naslove F3 FZS in F2 FZS«. 

�� V 30. členu se spremeni število članov izvršnega odbora s sedanjih 11 na 9 članov. 
�� Besedilo 32. člena se spremeni tako, da glasi: 

»Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, praviloma pa najmanj 
dvakrat letno. Predsednik mora sejo izvršnega odbora sklicati tudi na pisno zahtevo 
polovice članov izvršnega odbora ali na zahtevo nadzornega odbora. Seja 
izvršnega odbora je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov. Sklepi 
izvršnega odbora se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov izvršnega 
odbora.« 

�� Na koncu drugega odstavka členov 37 in 38 se doda besede: »za mandatno dobo 
štirih let«. 

�� V prvem odstavku 38. člena se beseda »celotnega« nadomesti z besedo 
»finančnega«. 

�� Besedilo obstoječega 54. člena se prestavi in postane novi 39. člen. 
�� Besedilo obstoječega 53. člena se prestavi in postane novi 49. člen. 
�� Besedilo obstoječega 49. člena se prestavi in postane novi 53. člen. 
�� Preštevilčijo se členi od 55 do 63 tako, da se njihova številka zniža za eno. 
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�� V 58. členu se zaradi preštevilčenja 26. člena spremeni sklicevanje, ki sedaj glasi 
na 25. člen. V drugem odstavku tega člena se besedilo »ki traja najmanj 10 dni« 
zamenja z besedilom »najmanj deset dni pred občnim zborom«. 

�� V 59. členu se zaradi preštevilčenja 26. člena spremeni sklicevanje, ki sedaj glasi 
na 25. člen. 

 
V povezavi s točko e) 12. člena statuta je občni zbor tudi sprejel sklep, da se zaradi 
problemov s prostori in delovanjem kluba v letu 2003 rok za redno plačilo članarine 
podaljša do 31. maja 2003 in da se izbris iz članstva kluba po 17. členu statuta opravi za 
vse člane, ki tudi po splošnem opominu članarine ne bodo plačali do 31. julija 2003. 
 
K 4 
Občni zbor je obravnaval predlog izvršnega odbora za program dela za obdobje april 2003 
– marec 2004 in ga soglasno potrdil. Program dela je priložen zapisniku. 
 
K 5 
Na predlog izvršnega odbora z dne 12. 3. 2003 je občni zbor dodelil razstavljalski naslov 
fotografa 3. rezreda (F3) Fotografske zveze Slovenije članici Saši Benda in članu Silvu 
Slaparju. 
 
K 6 

�� Predsednik delovnega predsedstva je navzoče seznanil z obvestilom članice 
izvršnega odbora ga. Mateje Kržan o tem, da ne more več delovati v izvršnem 
odboru in predlagal njeno razrešitev. Istočasno je predlagal občnemu zboru, da za 
člana izvršnega odbora izvoli g. Silva Slaparja.  
Občni zbor je soglasno razrešil ga. Matejo Kržan članstva v izvršnem odboru in 
izvolil g Silva Slaparja za člana izvršnega odbora. 

�� Predsednik delovnega predsedstva je prisotne seznanil z razpisom razstave 
»Znamenja v slovenskem kulturnem prostoru«, ki jo organizira naš klub. 

 
Sestanek je bil zaključen ob 20.20 h. 
 
Ljubljana, 27. 3. 2003 
 
 
Zapisnikar: Janez Kukec Mezek 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika: Matjaž Omerzel 
 
 
 
 Erne Sebastian 
 
 


