ZAPIS 3. SESTANKA IZVRŠILNEGA ODBORA
Datum:

11. 3. 2014

Prisotni člani:
Odsotni člani:

Ivan Borko, Janez Kukec Mezek, Maja Šivec, David Brusnjak, Marko Čadež,
Vasja Leban, Vitomir Pretnar
Marjan Laznik, Rok Godec, Janez Papež, Matej Peljhan

Ostali prisotni:

Vasja Doberlet (pooblaščenec za stike s FIAP), Žarko Petrovič (NO)

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ugotovitev sklepčnosti
Določitev zapisnikarja
Sprejem dnevnega reda
Sprejem novih članov
Določitev organizatorja Slovenske pregledne razstave
Prijava častnemu razsodišču
Razrešitev članov NO FZS
Volitve NO FZS  razpis
Razpis za nove člane NO FZS
Puharjeva nagrada
Določitev datuma skupščine
Določitev dnevnega reda skupščine
Pravilniki (obravnava osnutkov)
Razno

Zapis sestanka:
Sestanek se je začel ob 17. uri v prostorih knjižnici JSKD, Cankarjeva 5, Ljubljana
1. Ugotovitev sklepčnosti
Ker je od 11 članov IO prisotnih 7 članov, je sestanek sklepčen.
2. Določitev zapisnikarja
Za zapisnikarja je bil predlagan Janez Kukec Mezek in tudi soglasno potrjen.
3. Sprejem dnevnega reda
Predsednik je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer uvrstitev nove točke z naslovom
»Realizacija sklepov 2. sestanka IO« in združitev točk 7. do 9. v eno točko. Člani IO so soglasno
sprejeli naslednji:
SKLEP: V dnevni red se uvrsti nova točka 4. Realizacija sklepov 2. seje IO, točke 7. 8. in 9. pa se
obravnavajo skupaj.
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Novi dnevni red sestanka je:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ugotovitev sklepčnosti
Določitev zapisnikarja
Sprejem dnevnega reda
Realizacija sklepov 2. sestanka IO
Sprejem novih članov
Določitev organizatorja Slovenske pregledne razstave
Prijava častnemu razsodišču
Odstop članov NO FZS
Puharjeva nagrada
Določitev datuma skupščine
Določitev dnevnega reda skupščine
Pravilniki (obravnava osnutkov)
Razno

4. Realizacija sklepov 2. sestanka IO
Po pregledu sklepov prejšnjega sestanka in njihove realizacije je IO ugotovil, da so bili vsi sklepi 2.
sestanka IO izvedeni. IO se je seznanil tudi z obvestilom Fotokluba Jesenice o izstopu njihovega
člana, za katerega se je izkazalo, da je pod svojim imenom uporabljal tuje fotografije (plagiatorstvo),
s čemer je ta problem zaključen.
5. Sprejem novih članov
Predsednik je člane IO obvestil o vstopu treh novih društev (IME Kranj, Totifoto Maribor in F8
Velenje) v FZS. Ker Statut FZS ne predvideva posebnega postopka sprejema novih članov, je IO
FZS pozdravil sprejem novih članov in jim zaželel čimbolj uspešno delo v zvezi.
6. Določitev organizatorja Slovenske pregledne razstave
Predsednik je člane seznanil s prijavo Fotokluba Nova Gorica, ki je pripravljen organizirati
Slovensko pregledno razstavo fotografij 2014. IO je po krajši razpravi sprejel naslednji:
SKLEP:
● organizacijo slovenske pregledne razstave fotografij za leto 2014 izvede Fotoklub Nova Gorica
● žirijo sestavljajo člani umetniškega sveta FZS (Podobnik, Kravanja in Čufar), Fotoklub Nova
Gorica pa pridobi njihovo soglasje.
7. Prijava častnemu razsodišču
Predsednik IO je člane obvestil o tem, da je IO FZS v skladu z 10. členom Pravilnika o delu
častnega razsodišča prejel pobudo za uvedbo disciplinskega postopka, ki jo je na IO FZS vložil g.
Vasja Doberlet zoper g. Petra Pokorna. Istočasno je obvestil IO FZS tudi s problemi pridobivanja
dokumentacije o finančnem poslovanju zveze od bivšega predsednika FZS g. Silva Slaparja, s
čemer je onemogočeno normalno finančno poslovanje FZS in priprava finančnega računa za leto
2013. Ob tem je tudi podal pisno pobudo za uvedbo disciplinskega postopka zoper g. Silva
Slaparja.
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Po razpravi je IO v skladu z 11. členom Pravilnika o delu častnega razsodišča sprejel naslednji:
SKLEP:
● uvede se disciplinski postopek zoper g. Petra Pokorna,
● uvede se disciplinski postopek zoper g. Silva Slaparja
8. Odstop članov NO FZS
Predsednik je člane IO znova seznanil z obvestilom članov nadzornega odbora o odstopu vseh
članov NO. V razpravi je predsednik NO potrdil odločitev članov NO za odstop, pri čemer je ponovil
razloge za odstop in zatrdil, da bo NO do skupščine FZS opravljal svoje delo in o njem poročal na
skupščini. Na tej podlagi je IO sprejel naslednji:
SKLEP:
● IO je seznanjen z odstopom NO,
● društvom, članom FZS, se pošlje vabilo, da do 20. 3. 2013 predlagajo kandidate za nov NO, pri
čemer naj bi vsaj nekateri ali večna kandidatov imeli pravna znanja,
● društva naj istočasno s predlogi kandidatov posredujejo IO FZS tudi privolitev kandidatov za
članstvo v NO FZS
9. Puharjeva nagrada
Predsednik je IO obvestil, da v predpisanem roku in tudi do tega sestanka IO FZS ni prispela
nobena pobuda članov FZS za podelitev Puharjeve nagrade za leto 2014.
IO FZS je na podlagi dosedanjega dela in uspehov evidentiral dva predloga za Puharjevo nagrado in
sprejel naslednji:
●

SKLEP:
IO FZS predlaga skupščini FZS podelitev Puharjeve nagrade za leto 2014:
o
za izredne dosežke v izrazni fotografiji g. Rafaela Podobnika, MF FZS, EFIAP/p
o
za uspešno dolgoletno organizacijsko delo na fotografske področju in pri povezovanju
FZS in FIAP g. Vasji Doberletu, MF FZS, ESFIAP
10. Določitev datuma skupščine
IO FZS je obravnaval različne možne datume za izvedbo skupščine FZS in sprejel naslednji:
SKLEP: skupščina FZS se skliče v petek, 28. 3. 2014 ob 17. uri, vabila z gradivi za skupščino pa
se članom FZS pošljejo 18. 3. 2014
11. Določitev dnevnega reda skupščine
Predsednik FZS je člane IO seznanil s pripravami na izvedbo skupščine FZS in s strukturo ter
vsebino poročila predsednika FZS in programa dela za leto 2014. V okviru priprave programa dela
je predsednik člane IO obvestil o poteku priprav na galerijsko dejavnost FZS v okviru gradu Negova
in predlagal nakup dela panojev za to galerijo. Na tej podlagi je IO sprejel naslednje:
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SKLEPE:
● potrdi se predlagana vsebina poročila predsednika FZS in pripravljen program dela za leto 2014
● skupščini FZS se predlaga potrditev nakupa dela panojev za galerijo v gradu Negova v višini 1000
EUR
● določi se naslednji dnevni red skupščine FZS:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev organov skupščine
3. Potrditev dnevnega reda skupščine
4. Poročila
4.1. poročilo predsednika FZS
4.2. finančno poročilo za leto 2013
4.3. poročilo predsednika NO FZS
4.4. poročilo pooblaščenca za stike s FIAP
4.5. poročilo predsednika US FZS
4.6. poročilo predsednika ČR
4.7. poročilo o dejavnosti Kabineta slovenske fotografije
4.8. razprava o poročilih in sprejem poročil
5. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2014
6. Razrešitev in volitve članov NO
7. Puharjeve nagrade
8. Pobude, predlogi in vprašanja
12. Obravnava predloga sprememb pravilnikov
Na podlagi pripomb na predloge pravilnikov, ki jih je prejel IO FZS, so člani obravnavali besedilo
Pravilnika o podeljevanju diplom FZS za najuspešnejši posnetek, razstavljalca in društvo leta, na
katerega je bilo podanih najmanj pripomb članov. Po dolgi in zelo angažirani razpravi je IO FZS
sprejel naslednji:
SKLEP:
potrdijo se vsebinska izhodišča Pravilnika o podeljevanju diplom FZS za najuspešnejši posnetek,
razstavljalca in društvo leta
● po pripravi še odprtih definicij posameznih izrazov in čistopisa besedila se predlog pravilnika pošlje
v krajšo razpravo po članih FZS
●

13. Razno
Pod to točko je IO obravnaval vprašanje plačevanja oz. neredno plačevanje članarine FZS in se
seznanil z razgovori predsednika s predstojnico Oddelka za fotografijo Visoke šole za storitve
(VIST) Ljubljana o možnem sodelovanju. Po krajši razpravi je IO sprejel naslednja:
SKLEPA:
● članom, ki niso poravnali članarine za leto 2013, se v letošnjem letu izda račun za članarino za leti
2013 in 2014 v višini 180 EUR
● za določitev okvira sodelovanja z VIST se med člani FZS izvede anketa o njihovih željah in
potrebah po izobraževanjih s strani VIST, vključno z predvidenim številom udeležencev iz njihovih
vrst.
Sestanek IO FZS se je zaključil ob 22.03.
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Zapisal:
Janez Kukec Mezek
podpredsednik
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