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Ljubljana, 11.11. 2020 

Zapisnik 2. korespondenčne seje IO FZS 

ki je bila dne 11. 11. 2020 s pričetkom ob 9.30 uri. Glasovanje je potekalo z elektronsko glasovnico na 

fzs.web@gmail.com , ki se nahaja v arhivu poštnega strežnika FZS. 

Glasovali: 

Člani IO: Igor Debevec, Vasja Doberlet, Anica Kofol, Stojan Gorup, Robert Strahinjič, Stane Vidmar. 

Andreja Ravnak, Sonja Buhvald, Davor Dolenčič. 

 

Dnevni red: 

1. Sklic skupščine FZS 

2. Odprodaja starih okvirjev 

Obrazložitev k točki 1: 

Zaradi omejitvenih ukrepov po odlokih Vlade Republike Slovenije ne bo možno sklicati redne skupščine 

za leto 2020. Tako v pomladanskem času kot sedaj v Sloveniji velja omejitev gibanja in prepoved 

združevanja več kot šestih oseb, kar onemogoča normalni sklic skupščine. Poslovanje FZS teče 

normalno, vendar je kljub temu potrebno izpeljati sejo skupščine. Na dnevnem redu bo letno poročilo 

za leto 2019, ki sta ga IO in NO soglasno potrdila, plan dela za leto 2020, ki je bil v finančnih okvirjih že 

dosežen in predlog IO za podelitev Puharjeve nagrade, ki je bil sprejet na IO. 

Sprejet je bil sklep  

sklep št. 33: 

V skladu z 18. členom Statuta FZS izvršilni odbor sklicuje skupščino Fotografske zveze 

Slovenije za leto 2020. Zaradi omejitev gibanja po odloku Vlade Republike Slovenije se 

skupščina izvede na dopisni seji v mesecu decembru 2020. Za sklic skupščine in pripravo 

gradiv se pooblasti predsednika in tajnika FZS.   

obveznost: Debevec   

rok: V mesecu decembru 2020   

Glasovanje: Za: 9 Proti: 0 Vzdržani: 0 

 

Obrazložitev k točki 2: 

Fotografsko društvo Proportio Divina je podalo predlog za odkup rabljenih okvirjev in panojev, ki so 

deponirani v gradu Negova in sicer za vrednost 400,00 EUR. Ti okvirji so bili nabavljeni v mandatu 

prejšnjega vodstva v letu 2014. Ker so jih takrat evidentirali kot materialni strošek, niso v osnovnih 

sredstvih FZS in bo tako njihova prodaja prinesla izredni prihodek FZS. Sedanje vodstvo je kljub temu 

vsako leto opravilo inventuro in ugotovilo, da so vsi okvirji in panoji na stanju. Ker FZS nima svojih 
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skladiščnih prostorov, so bili ti okvirji deponirani v gradu Negova, kjer so se uporabljali za razstave FIAP 

centra Negova, njihov skrbnik pa je bilo Fotografsko društvo Proportio Divina iz Gornje Radgone. 

Dejansko so bili že v posesti društva, zato predlagam, da se jim jih odproda, saj FZS-ju predstavljajo 

samo nepotrebno breme iz preteklih let.  

Sprejet je bil sklep  

sklep št. 34: 

Izvršilni odbor soglaša s prodajo rabljenih okvirjev in panojev, ki so deponirani v gradu 

Negova in sicer Fotografskemu društvu Proportio Divina iz Gornje Radgone v višini 

400,00 EUR.  

obveznost: Debevec   

rok: takoj   

Glasovanje: Za: 9 Proti: 0 Vzdržani: 0 

 

E-glasovanje je bilo končano ob 16.00 uri. 

 

 

Tajnik FZS Predsednik FZS 

Stane Vidmar Igor Debevec 

 

 

 


