
ZAPIS 1. SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA

Datum: 12. 4. 2013

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

Odsotni člani:

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

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti 1
2. Določitev zapisnikarja 2
3. Poročilo o primopredaji 2
4. Finančno poročilo in zaključni račun za leto 2012 2
5. Sprememba statuta 2
6. Potrditev naslova sedeža 2
7. Imenovanje blagajnika 3
8. Sprememba izvajalca računovodskih storitev 3
9. Določitev višine članarine za leto 2012 3
10. Sprejem cenika ostalih storitev 3
11. Zamenjava medalj FZS 3
12. Pokroviteljstvo nad slovensko pregledno razstavo 4
13. Imenovanje komisije za podeljevanje pokroviteljstev 4
14. Določitev kriterijev za pridobitev pokroviteljstva FZS 4
15. Puharjeve nagrade 5
16. Pravilnik o podelitvi nagrade Janeza Puharja 5
17. Nagrade FZS za najuspešenjše razstavljalce za leti 2010 in 2011 6
18. Spremembe pravilnikov o diplomah za najuspešnejši posnetek... 6
19. Nagrade FZS za najuspešenjše razstavljalce za let 2012 6
20. Način poslovanja IO 6
21. Razdelitev nalog 6
22. Poročilo o vzpostavitvi spletne strani 7
23. Pobude, predlogi in vprašanja 7

Zapis sestanka:

Sestanek IO se je začel ob 17.50 v prostorih knjižnice JSKD, Cankarjeva 5, Ljubljana. Lista 
prisotnih je priložena originalu zapisnika v arhivu. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

1. Ugotovitev sklepčnosti

Ker so prisotni vsi člani IO je sestanek sklepčen.
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2. Določitev zapisnikarja

Za zapisnikarja je bil predlagan Janez Kukec Mezek in tudi soglasno potrjen.

3. Poročilo o primopredaji

Predsednik je člane IO obvestil, da primopredaje še ni bilo (od prejšnjega predsednika je po pošti 
prejel le žig zveze), zato poročila o primopredaji ni in se ta točka obravnava na naslednji seji IO.

4. Finančno poročilo in zaključni račun za leto 2012

Računovodski servis, ki je v preteklih letih vodil računovodstvo FZS, je poslal finančno poročilo in 
zaključni račun, pri čemer je potrebna še dodatna obrazložitev nekaterih postavk. Točka finančno 
poročilo in zaključni račun za leto 2012 se zato prestavlja na naslednji sestanek IO.

5. Sprememba statuta

Na podlagi razgovora z upravno enoto v Gornji Radgoni, ki je ugotovila, da je potrebno 2. odstavek 
23. člena statuta FZS uskladiti s predpisi, ki urejajo standardne klasifiakcije dejavnosti v skladu z 
9. členom Zakona o društvih, je predsednik FZS pripravil predlog manjših sprememb Statuta FZS, 
ki ne vsebujejo vsebinskih sprememb in jih lahko sprejme tudi izvršni odbor zveze. Člani IO so 
predlog obravnavali in sprejeli soglasno naslednji:

SKLEP: Spremeni se besedilo 2. odstavka 23. člena Statuta FZS, ki glasi: 

V skladu s 25. členom Zakona o društvih se FZS lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, in 
sicer:

• N 82.300-  organizacija razstav, sejmov, srečanj, od tega organizacijo domačih in 
mednarodnih fotografskih razstav s področja fotografije in umetnosti

• N 82.300- organizacija razstav, sejmov, srečanj, od tega organizacijo izobraževalnih 
seminarjev, srečanj in delavnic s področja fotografije in umetnosti

• G 47.990- druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic, od tega z 
organiziranjem javnih dražb fotografskih in likovnih del ter prodajo fotografske in digitalne 
opreme ter literature

• P 85.520- izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, 
od tega z nudenjem strokovne pomoči s področja fotografske umetnosti zunanjim 
porabnikom

• J 58.140- izdaja revij in druge periodike, od tega z izdajo fotografskih publikacij in publikacij 
s področja umetnosti.

6. Potrditev naslova sedeža

V skladu z Zakonom o društvim mora društvo v svojem temeljnem aktu (statutu) med drugim 
navesti tudi ime in sedež društva. Sklep skupščine FZS, da je v tem mandatu sedež Fotografske 
zveze Slovenije v Gornji Radgoni zato zadošča, vendar pa je potrebno zaradi vpisa sprememb v 
register društev določiti tudi naslov zveze. Izvršni odbor je soglasno sprejel naslednji
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SKLEP: Naslov sedeža Fotografske zveze Slovenije je od 15. 3. 2013 dalje Panonska ulica 28, 
9250 Gornja Radgona.

7. Imenovanje blagajnika

V skladu s 27. členom statuta opravlja delo blagajnika blagajnik društva, katerega član je 
predsednik FZS ali drug za ta dela usposobljeni strokovnjak. Ker v FK Proportio divina opravlja 
blagajniške posle Štefanija Praprotnik, je predsednik predlagal, da opravlja še blagajniške posle za 
FZS. Člani IO FZS so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP: Za blagajnika FZS se v skladu s 27. členom statuta FZS imenuje Štefanija Praprotnik.

8. Sprememba izvajalca računovodskih storitev

Predsednik FZS je zaradi lažjega poslovanja predlagal prenos izvajanje finančnega in 
materialnega poslovanje s sedanjega na novega izvajalca, ki deluje v bližini novega sedeža FZS. 
Predlagal je ,podjetje SUN d.o.o. Gornja Radgona, ki je že vrsto let med najboljšimi primerljivimi 
(srednje velikimi) servisi v Sloveniji. Cena storitve se ne bo povišala. Člani IO FZS so soglasno 
sprejeli naslednji

SKLEP: Računovodske storitve za FZS bo opravljal računovodski servis SUN d.o.o..

9. Določitev višine članarine za leto 2012

Predsednik FZS je predlagal, da članarina ostane na isti višini, kot je bila zadnji dve leti. Člani IO 
FZS so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP: 
a) članarina v FZS je 80 EUR letno
b) rok plačila članarine bo v skladu z valuto plačil na računih, ki bodo članom posredovani v 
kratkem.

10. Sprejem cenika ostalih storitev

Predsednik FZS je predlagal, da cene medalj in kotizacija za razstavljalske naslove FZS ostaneta v 
višini, kot je bila določena v letu 2011. Člani IO FZS so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP: 
a) cena za komplet medalj FZS je 50 EUR
b) kotizacija za razstavljalske naslove FZS znaša 20 EUR za F1 FZS, 30 EUR za KMF FZS in 40 
EUR za MF FZS.

11. Zamenjava medalj FZS
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Ker FZS razpolaga le še s 7 nepopolnimi kompleti medalj, katerih nakupna cena znaša 67 EUR 
bo nujno potrebno izvesti naročilo novih kompletov. Pri tem je IO obravnaval predvsem problem 
zelo visokih stroškov teh medalj. Predsednik se je pri dobavitelju medalj že seznanil z možnostjo 
izdelave cenejše variante medalj, pri čemer pa bi bilo smiselno razmisliti tudi o novi in sodobnejši 
obliki. Člani IO FZS so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP: Začne se postopek priprave nove oblike medalj FZS, katerih izdelava naj bo cenejša od 
50 EUR.

12. Pokroviteljstvo nad slovensko pregledno razstavo

IO FZS se je seznanil z manjšim zapletom v zvezi s Slovensko pregledno razstavo, ki jo v letu 
2013 organizira Foto društvo Goga Zagorje ob Savi, predvsem v zvezi z označevanjem te 
razstave. Člani se zavedajo, da bo potrebno sistem preglednih razstav opredeliti povsem na novo, 
zato so se v prehodnem času odločili nekoliko prilagoditi pravila in so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP: Foto društvo Goga Zagorje ob Savi lahko za letošnjo pregledno razstavo uporabi enega 
od naslednjih dveh naslovov:
a) 45. slovenska pregledna razstava fotografij, pri čemer morajo sprejemati tudi fotografije, 
izdelane na papir ali
b) 4. slovenska pregledna razstava digitalnih fotografij.

13. Imenovanje komisije za podeljevanje pokroviteljstev

Za hitro in nemoteno delo pri podeljevanju pokroviteljstev FZS nad razstavami je IO soglasno 
imenoval 

Komisijo v sestavi:
- Janez Kukec Mezek,
- Marjan Laznik in
- Marko Čadež.

14. Določitev kriterijev za pridobitev pokroviteljstva FZS

Zaradi bolj enostavnega in pregledanega dela v prejšnji točki imenovane komisije za podeljevanje 
pokroviteljstev FZS nad razstavami je IO obravnaval predlog kriterijev za pridobitev pokroviteljstva 
FZS. Pri teh kriterijih gre v glavnem za dosledno upoštevanje določil Pravilnika o razstavah FZS 
(v nadaljevanju Pravilnik). Predlog kriterijev je pripravljen za razstave 4. (državne) stopnje, za 
razstave 5. pa veljajo rahlo prirejeni kriteriji glede na geografski obseg razstave. Po daljši razpravi 
so člani IO soglasno sprejeli naslednji

SKLEP:
a) Pokroviteljstvo FZS nad razstavo se lahko podeli, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Pravilno izpolnjena vloga 
2. Poravnane vse obveznosti do FZS
3. Razpisane teme ne smejo diskriminirati nobenega fotografa oz. dajati prednosti le 

nekaterim (preveč ozke ali lokalne).
4. Žirijo sestavljajo najmanj 3 člani, ki morajo imeti razstavljalske naslove MF FZS ali KMF 

FZS oziroma ali EFIAP ali višji. 
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5. Če je v žiriji kakšen zunanji član, npr. predstavnik pokrovitelja, naj bo to dodatni član za 
tisto kategorijo. 

6. Če je v žiriji kakšen član, ki nima razstavljalskega naslova FZS (kritik, umetnostni 
zgodovinar, slikar in podobno) ali pa ima naslov nižji od KMF FZS naj organizator pridobi 
mnenje umetniškega sveta.

7. Pokroviteljstvo se lahko podeli tudi le za določene kategorije ali teme.
8. V kategoriji, za katero želi organizator pridobiti pokroviteljstvo FZS za razstavo 4. stopnje, 

mora podeliti komplet medalj FZS in lahko 3-5 diplom.
9. Organizator mora izdati katalog v skladu s 15. členom Pravilnika, v katerem mora biti 

obvezno navedena stopnja razstave.
10. Organizator mora pripraviti razstavo (najmanj nagrajenih del) v skladu s 14. členom 

Pravilnika
11. Čas za rešitev vloge je 30 dni (10. člen Pravilnika)
12. Organizator mora po zaključku razstave posredovati kataloge v skladu s 16. členom 

Pravilnika.
13. Če niso izpolnjeni zgornji pogoji, se pokroviteljstvo temu organizatorju za naslednjo 

razstavo ne podeli.
b) Zaprosi se vse člane za podatke o članih in njihovih razstavljalskih naslovih.

15. Puharjeve nagrade

Člani IO so obravnavali znani zaplet s podelitvijo nagrad Janeza Puharja Mirku Kambiču, Ediju 
Šelhausu in Hermanu Čatru, o čemer je odločal že prejšnji IO na seji 31.3.2011 in sklenili, da se 
podelitev uvrsti na dnevni red skupščine, ki pa ni bila sklicana niti leta 2011, niti 2012.

Glede na dejstvo, da upravičenost do nagrade za Mirka Kambiča in Hermana Čatra ni sporna in 
glede na starost g. Kambiča, je predsednik predlagal, da sprejmemo sklep, da se podelitev nagrad 
(potrditev sklepa) izvede na »korespodenčni skupščini«, ki je statut sicer ne predvideva, vendar 
verjamemo, da bodo člani razumeli to odločitev in sklep potrdili. V kolikor pa bodo pomisleki, bomo 
predlog sklepa uvrstili na dnevni red naslednje redne skupščine.

SKLEP: IO FZS predlaga skupščini, da podeli nagradi Janeza Puharja Mirku Kambiču za 
življensko delo in Hermanu Čatru za izredne ustvarjalne dosežke na fotografskem področju. 
Potrditev sklepa se, zaradi starosti prejemnika pridobi izjemoma »korespodenčno«. V kolikor bodo 
pomisleki, se odločanje prenese na naslednjo redno skupščino.

Sklep je bil sprejet z 10 glasovi, en član se je vzdržal.

16. Pravilnik o podelitvi nagrade Janeza Puharja

Člani so obravnavali osnutek Pravilnika o podelitvi nagrade Janeza Puharja, kot ga je že v 
predhodnem mandatu pripravil g. Vinko Skale, sedaj pa je še malo dopolnjen. V razpravi so ta 
osnutek še nekoliko dopolnili in soglasno sprejeli naslednji

SKLEP: Sprejemejo se usklajene spremembe osnutka Pravilnika o podelitvi nagrade Janeza 
Puharja in se jih kot predlog pošlje v razpravo članom FZS. Predlog pravilnika je sestavni del 
zapisa 1. seje IO FZS.
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17. Nagrade FZS za najuspešenjše razstavljalce za leti 2010 in 2011

IO je obravnaval podatkov, ki jih je o aktivnostih članov FZS (društev) in njihovih članov za leti 
2010 in 2011 dobil g. Vitomir Pretnar in zbral v dveh poročilih. Ker pripomb na poročila ni bilo je IO 
in soglasno sprejeli naslednji

SKLEP: Na pregledni razstavi se podelijo diplome FZS za najuspešnejši posnetek, razstavljalca in 
društvo za leti 2010 in 2011.

18. Spremembe pravilnikov o diplomah za najuspešnejši posnetek...

Predsednik FZS je predlagal, da se v Pravilniku o podeljevanju naslovov FZS opredeli tudi točke 
za dobitnike modre značke FIAP, v Pravilniku o Podeljevanju dipolom FZS za najuspešnejši 
posnetek, razstavljalca in društvo pa status samostojnih in manjših skupinskih razstav (npr. dveh 
avtorjev). Člani IO so bili mnenja, da so pravilniki potrebni celotne predelave in da je ta vprašanja 
najbolje reševati v okviru teh sprememb. 

19. Nagrade FZS za najuspešenjše razstavljalce za let 2012

Ker je rok 31. marec, ki ga za posredovanje podatkov za podelitev diplom FZS za najuspešnejši 
posnetek, razstavljalca in društvo predpisuje ustrezni pravilnik FZS že minil, je IO soglasno sprejel 
naslednji

SKLEP: 
a) podatke o rezultatih za podelitev diplom FZS za najuspešnejši posnetek, razstavljalca in društvo 
se za leto 2012 izjemoma zbira do 30. 6. 2013
b) ker so v pripravi nove elektronski obrazci se predlaga uporabo teh, vendar se bo upoštevalo tudi 
podatke, ki bodo prispeli na starih obrazcih
c) kot datum natečaja - razstave se upošteva letnica pokroviteljstva.

20. Način poslovanja IO

Predsednik je članom IO zaradi izredno obsežnega dela, ki ga bo potrebno opraviti v najkrajšem 
možnem času predlagal način poslovanja IO FZS v tem mandatu. Pri tem je poudaril, da mora 
biti glavni cilj našega delovanja dvig ravni slovenske fotografije in postavitev zveze v slovensko 
fotografsko okolje. Na podlagi njegovega predloga in razprave je IO sprejel poslovnik dela.

21. Razdelitev nalog

Razen imenovanja komisije za podeljevanje pokroviteljstev FZS nad razstavami so si člani IO 
določili še naslednja področja dela: 

• urejanje spletne strani FZS - Marjan Laznik
• delo z mladimi - Rok Godec, Maja Šivec in David Brusnjak
• najuspešnejši posnetek, razstavljalec in društvo - Vitomir Pretnar
• izkaznice in letne znamke -  Vasja Leban
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Za posamezne projekte se bodo po potrebi oblikovale delovne (projektne) skupine.

Dogovorili so se tudi, da se pred začetkom posodabljanja pravilnikov določi vrednote oz. odgovori 
na vprašanje, kaj želimo s pravilniki doseči.

22. Poročilo o vzpostavitvi spletne strani

Marjan Laznik je članom IO na hitro predstavil dosedanje delo na spremembi in posodobitvi 
spletne strani FZS, ki bi omogočala hitrejše prilagajanje vsebine, predvsem pa bi članom FZS 
omogočala, da bi svoje podatke posodabljali sami. Glede na izredno dolg dnevni red te seje so 
člani IO soglašali, da se predstavitvi FZS na spletni strani posveti več pozornosti na naslednji seji.

23. Pobude, predlogi in vprašanja

David Brusnjak je za naslednji sestanek IO predlagal naslednje teme:
• ažurnost objav na spletni strani
• pravilniki
• delo z mladimi

Sestanek se je končal ob 22.00.

Zapisal:

Janez Kukec Mezek
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