Ljubljana 13.7.2018
Zapisnik 1. redne seje IO FZS
Prisotni:
Člani IO:

Igor Debevec, Vasja Doberlet, Stane Vidmar, Andreja Ravnak, Sonja Buhvald, Anica
Kofol, Stojan Gorup, Davor Dolenčič, Elo Mihevc, Robert Strahinjič, Aleš Žiberna

Predsednik NO: Vitomir Pretnar, upravičeno odsoten
Predsednik US: Matej Peljhan, upravičeno odsoten
Vabilo je priloga zapisnika.
Gradiva poslana po e pošti so priloga zapisnika.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Dogovor o delu IO, sodelovanje z ostalimi organi FZS ter pregled odprtih zadev IO iz prejšnjega
mandata
4. Obravnava predloga programa dela IO za obdobje 2018-2019
Organizacijske zadeve (arhiv, registracija)
Finančne zadeve (poslovanje 2017, plan 2018)
Pravne zadeve (ureditev splošnih aktov zveze)
Članstvo in klubi (ureditev oziroma vzpostavitev baz podatkov, članske izkaznice)
Delo z mladimi (razstava nagrajencev Bienala, organizacija slovenske mladinske razstave)
Obveščanje (internetna stran, FB, sodelovanje z drugimi)
5. Obravnava predloga o povrnitvi prevoznih stroškov članom organov FZS
6. Obravnava predloga o sklenitvi pogodbe za računovodske storitve FZS
7. Obravnava predloga o udeležbi pooblaščenca FIAP za Slovenijo na FIAP kongresu
8. Pokroviteljstvo FZS na Slovenski pregledni razstavi 2018
9. Imenovanje komisije za pokroviteljstva
10. Pobude in vprašanja

Začetek seje: 17.00
Kraj: Ljubljana, Zaloška cesta 217, prostori SŽ-VIT d.o.o.
1. Ugotovitev sklepčnosti.

Na podlagi prisotnosti je IO FZS sklepčen.
2. Potrditev dnevnega reda.
Dnevni red je potrjen.
Glasovanje:

Za: 11

Proti: 0

Vzdržani: 0

3. Dogovor o delu IO, sodelovanje z ostalimi organi FZS ter pregled odprtih zadev IO iz prejšnjega
mandata
Predsednik Igor Debevec je predstavil dogovor o delu izvršilnega odbora, sodelovanje z ostalimi
organi FZS ter pregled odprtih zadev IO iz prejšnjega mandata, ki je bilo priloženo kot gradivo.
sklep št. 1:
obveznost:
rok:
Glasovanje:

Izdela se predlog poslovnika o delu IO FZS
Debevec, Doberlet, Vidmar
do naslednje seje
Za: 11
Proti: 0

Vzdržani: 0

4. Obravnava predloga programa dela IO za obdobje 2018-2019
a. Organizacijske zadeve (arhiv, registracija)
b. Finančne zadeve (poslovanje 2017, plan 2018)
c. Pravne zadeve (ureditev splošnih aktov zveze)
d. Članstvo in klubi (ureditev oziroma vzpostavitev baz podatkov, članske izkaznice)
e. Delo z mladimi (razstava nagrajencev Bienala, organizacija slovenske mladinske razstave)
f. Obveščanje (internetna stran, FB, sodelovanje z drugimi)

sklep št. 2:
obveznost:
rok:
Glasovanje:

IO sprejema program dela za obdobje 2018-2019 po področjih, nosilcih in rokih za
izvedbo.
vsi člani IO
takoj in stalna naloga
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0

5. Obravnava predloga o povrnitvi prevoznih stroškov članom organov FZS
sklep št. 3:

IO FZS sprejema, v skladu z določili 14. člena Statuta Fotografske zveze Slovenije,
kriterije in način za izplačilo prevoznih stroškov organom FZS in sicer:
a. do povračila prevoznih stroškov so upravičeni predsednik, člani izvršilnega
odbora, pooblaščenec FIAP, člani nadzornega odbora, umetniškega sveta,
častnega razsodišča in člana Kabineta slovenske fotografije strani FZS.
b. do povračila prevoznih stroškov so upravičeni tudi člani FZS, če je bilo njihovo
delo izvedeno na podlagi sklepa IO in predhodno odobreno s strani vodstva FZS
(projektni sveti,…)
c. pri vsaki napotitvi se predhodno izda nalog za potovanje, ki ga odobri in podpiše
predsednik, zanj pa podpredsednik. V nalogu mora biti navedena naloga
oziroma aktivnost, ki jo mora napoteni opraviti.

obveznost:
rok:
Glasovanje:

d. Kot nalog se štejejo tudi vabila za sejo organov. V tem primeru se v listi
prisotnosti za prisotne na seji organa vpiše način prevoza, kjer se za uporabo
lastnega vozila navede registrsko številko vozila, v primeru potovanja z javnim
prevozom pa priloži ustrezno karto.
e. Za izračun kilometrine se prizna razdalja v km med krajem bivanja in napotenim
krajem kot je navedeno v spletni aplikaciji Via Michellin.
f. Obračun potnih stroškov mora upravičenec predložiti najkasneje v petnajstih
(15) dneh po vrnitvi tistemu, ki mu je nalog izdal. Ta ga po odobritvi (verifikaciji)
pošlje v izplačilo blagajni zveze. Blagajna iz finančnih sredstev izvaja izplačila
prevoznih stroškov enkrat mesečno na transakcijske račune upravičencev.
g. Če je članu za potovanje oz. udeležbo na seji odobrena uporaba lastnega vozila,
se mu za vsak prevožen kilometer povrnejo stroški kilometrine do višine, ki jo
določi Vlada Republike Slovenije, kot znesek, ki se ne upošteva v osnovo za
davek od osebnih prejemkov.
h. Dogovorjena višina za leto 2018 znaša 0,20 EUR/km.
i. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema, uporablja pa se od 01. junija 2018
dalje.
Debevec, Doberlet, Vidmar
takoj in stalna naloga
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0

6. Obravnava predloga o sklenitvi pogodbe za računovodske storitve FZS.
sklep št. 4:

obveznost:
rok:
Glasovanje:

IO FZS soglaša s sklenitvijo pogodbe za opravljanje računovodsko knjigovodskih
storitev ter blagajniških opravil z Računovodstvom Nives Drnovšek s.p. iz Ljubljane.
Cena storitve ostane enaka kot v prejšnjem mandatu. Pogodba se sklene za čas
mandata predsednika in se uporablja od 1.1.2018 dalje.
Debevec
takoj
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0

7. Obravnava predloga o udeležbi pooblaščenca FIAP za Slovenijo na FIAP kongresu.
sklep št. 5:

obveznost:
rok:
Glasovanje:

(1) IO FZS odobri kotizacijo za udeležbo na kongresu FIAP v Durbanu v Južni Afriki
pooblaščencu FIAP za Slovenijo Vasji Doberletu. Stroške letalskih vozovnic in
druge stroške (viza) poravna udeleženec sam.
(2) IO FZS pooblašča Vasja Doberleta za predstavitev stališč FZS glede aktualnih
tem v organizaciji FIAP.
(3) Po končanem kongresu Vasja Doberlet pripravi pisno poročilo in predstavi
dogajanje na kongresu.
Doberlet
(1) do kongresa, (2) in (3) po kongresu FIAP
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0

8. Pokroviteljstvo FZS na Slovenski pregledni razstavi 2018
sklep št. 6:

IO FZS podeli organizacijo »Slovenske pregledne razstave fotografij 2018« in

obveznost:
rok:
Glasovanje:

sklep št. 7:
obveznost:
rok:
Glasovanje:

sklep št. 8:

obveznost:
rok:
Glasovanje:

»Slovenske mladinske fotografske razstave 2018« Foto klubu Nova Gorica.
Doberlet v sodelovanju s FK Nova Gorica
takoj
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0

IO FZS za organizacijo razstav nameni organizatorju FK Nova Gorica za organizacijo
razstav finančna sredstva v skupni višini 1000 EUR (700+300).
Doberlet v sodelovanju s FK Nova Gorica
do prireditve
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0

IO FZS imenuje v žirijo navedenih razstav člane Umetniškega sveta FZS v sestavi
Matej Peljhan, Andreja Peklaj, Aleksander Novak in Dušan Miška ter Matjaž Čater
kot rezervni član.
Doberlet v sodelovanju s FK Nova Gorica
takoj
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0

9. Imenovanje komisije za pokroviteljstva.
sklep št. 9:

obveznost:
rok:
Glasovanje:

(1) IO FZS imenuje komisijo za podeljevanje pokroviteljstev v sestavi Igor Debevec,
Vasja Doberlet in Stane Vidmar.
(2) Komisija uporablja za svoje delo kriterije, ki so bili sprejeti na seji IO 12.4.2013
in v skladu z določili Pravilnika o razstavah FZS.
imenovani člani
takoj in stalna naloga
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0

10. Pobude in vprašanja

sklep
št.
10:
obveznost:
rok:
Glasovanje:

Pridobi se ponudbe za izdelavo zastav FZS, namenjenih razstavam klubov in društev,
ki jih organizirajo pod pokroviteljstvom FZS.
Doberlet, Vidmar
do naslednje seje
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0

Seja zaključena ob 20.15 uri.

Tajnik FZS
Stane Vidmar

Predsednik FZS
Igor Debevec

