
FOTOKTUB UUBUANA

ZAPISNIK IZREDNE SEJE OBENEGA ZBORA

Datum: 17.9.2019

Na podlagiodloditve iz korespondeine seje izvr5nega odbora Fotokluba Ljubljana (lO FKL), kije

bila izvedena dne 2.9.2019, smo sklicali lzredni obdni zbor Fotokluba Ljubljana dne 17.9.2019 v

Predavalnici 2 v Kampusu, PivovarniSka ulica 6 v Ljubljani.

lzredniobini zbor je bilsklican glede na poziv 5t. MNZ-UE0001-P2 Upravne enote Ljubljana (UE

u).

Dnevni red sleded:

- Uskladitev statuta Fotokluba tjubljana v skladu s pozivom Upravne enote Ljubljana

Zapis:

1.. Sestanek obdnega zbora je ob 18.00 uri zadel predsednik kluba Matej Rukavina, kije

ugotovil, da za sklepdnost ni prisotnih dovoljflanov, zato je odloZilzadetek seje za 30

minut.OblS.30jebiloprisotnih24dlanovkluba, karjevskladus25.dlenomstatuta
Fotokluba Ljubljana zadoida za veljavno sklepanje zbora za spremembo statuta.

Lista prisotnih je sestavni del zapisnika

Predsednik kluba je predlagal naslednje organe izrednega obdnega zbora

Delovni predsednik : Boitjan Banfi

dlana delovnega predsedstva: Ana Cvetka BorStnar

Franci Kovadid

Zapisnikar: Barbara Grgurid Silid

2. Obdni zbor je soglasno sprejel organe izrednega obdnega zbora.

3. Predsednik Matej Rukavina je pojasnilokoliSdine poziva UE Ljubljana (UE LJ)ter podal

re5itev uskladitve statuta glede na poziv 5t. MNZ-UE000'L-P2. Poziv UE U je bil poslan v

branje dlanom po elektronski poiti dne 2.9.2019.

4. Spremem ba statuta je bila sprejeta na red n i seji ob6nega zbora d ne 22.L.201"9, ko se je

spremenil naslov kluba glede na novo izvoljene organe. 17.5.2019je lO FKL na dopisni

seji statut uskladil s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) ter uskladitev poslal na UE

U.

5, UE LJ je prejela tudizapisnik obfenga zboraiz dne 10.3.2015, ko je obdnizbor sprejel

spremembe statuta iz leta 2011. Le-ta statut je bilosnova za delo kluba v obdobju od

10.3.2015 do volitev 22.1,.201,9.



6. Da bo statut kluba zadoldalpozivu 5t. MNZ-UE0001-P2 je predsednik predlagal naslednje

spremembe statuta:

a. 15. dlen se spremeni iz

>e lanstvo v klubu preneha:

s prostovoljnim izstopom,

zaradi neplada ne dla na rine,
z izkljuditvijo na podlagi sklepa dastnega razsodiSda FZS,

s prenehanjem kluba,

s smrtjo dlana.<

>elanstvo v klubu preneha:

s prostovoljn im izstopom,

za radi nepladane dlanarine,
z izkljuditvijo na podlagi sklepa disciplinskega sodiSda kluba,

s prenehanjem kluba,
s smrtjo tlana.<

b. drugi odstavek 18. f lena se spremeni iz

>O izkljuditvi iz dlanstva odloda dastno razsodi5de FZS.Zoper sklep se dlan lahko

pritoii na obdnizbor kluba, kiodlodidokondno. Pritoiba ne zadrii izvr5itve sklepa.<

>O izkljuditvi iz dlanstva odloda disciplinsko sodiSte, Zoper sklep se flan lahko pritoZi

na obdni zbor kluba, kiodlodidokondno. Pritoiba ne zadrii izvriitve sklepa.<

c. za dlen 42. tlen se vstavi tekst >DISCIPLINSKO SODlSaE(

d. vstavi se nov 43. ilen, ki se glasi:

>Vlogo disciplinskega sodiS6a na prvi stopnji opravlja lzvrini odbor in je skleptno, de

je prisotnih vsaj polovica tlanov. Odloditve disciplinskega sodiSda se sprejemajo z

veiino glasov prisotnih dlanov.

Disciplinsko sodiSie vodi disciplinski postopek in izreka kazni.Za svoje delo je

disciplinsko sodiSde odgovorno samo obdnemu zboru.<

e. vsem nadaljnim dlenom se zaporedna Stevilka poveta zal,npr. prej5nji43. dlen

postane 44. ilen,44. dlen postane 45. tlen, itd.



f. Sledijo vsebinske uskladitve dlenov in sicer:

i. 55. dlen (prejinji 5a. dlen) se spremeni iz

>O prekrikih na prvi stopnji odloda dastno razsodiSde Fotografske zveze Slovenije. Za

disciplinski postopek se smiselno uporabljajo dolodbe zakona o kazenskem

postopku.(

>O prekrikih na prvi stopnji odloda disciplinsko sodiSde. Za disciplinski postopek se

smiselno uporabljajo dolodbe zakona o kazenskem postopku.(

ii. 56. dlen (prejSnji 55. dlen) se spremeni iz

>eastno razsodiSie FZS lahko dlanom kluba izrete naslednje ukrepe:

- opomin,
- javni opomin,
- izkljuditev iz kluba.<

>Disciplinsko sodiSde lahko dlanom kluba izrede naslednje ukrepe
- opomin,
- javni opomin,
- izkljuditev iz kluba.<

iii, 57. dlen (prej5nji 56. dlen) se spremeni iz

>O pritoZbah zoper ukrepe tastnega razsodiSda FZS odloda obdni zbor kluba kot
drugostopenjskiorgan na svojem prvem naslednjem zasedanju. Njegova odloditev je

dokondna.<

>O pritoibah zoper ukrepe disciplinskega sodiSda odloda obdnizbor kluba kot
drugostopenjski organ na svojem prvem naslednjem zasedanju. Njegova odloiitev je

dokondna.<

7. Celoten usklajen statut je sestavni del tega zapisnika

lzredni obdni zbora je za spremebe statuta sklepden, ko je na obinem zboru prisotna vsaj
polovica dlanov kluba in za spremembo glasuje najmanj 2/3 navzoiih ilanov v skladu s 25.

dlenom statuta.

lz liste prisotnosti, kije sestavnideltega zapisnika, je razvidno da je prisotnih 24 dlanov od

skupaj 47 dlanov kluba v letu 2019.

lzredni obini zbor je soglasno potrdil predlagane spremembe stauta



Seja obdnega zbora se je zakljuf ila ob 18.52 uri.

Zapisnikar: Ba rit Silid
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