Ljubljana, 18.6.2020
Zapisnik 5. redne seje IO FZS
Prisotni:
Člani IO: Igor Debevec, Vasja Doberlet, Stojan Gorup, Elo Mihevc, Stane Vidmar, Aleš Žiberna, Robert
Strahinjič,
Opravičeno odsotni: Davor Dolenčič, Andreja Ravnak, Sonja Buhvald, Anica Kofol
Predsednik NO: Vitomir Pretnar, opravičeno odsoten
Predsednik US: Matej Peljhan, opravičeno odsoten
Vabilo na sejo in gradivo za sejo je bilo poslano z elektronsko pošto.
Vabilo in gradivo so vabljeni prejeli po e pošti in je priloga zapisnika.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 4. redne seje IO FZS
4. Informacija predsednika o letnem poročilu v letu 2019 ter prvi polovici leta 2020
5. Obravnava predloga programa dela FZS za obdobje julij – december 2020
• sklic nadzornega odbora in skupščine FZS
• spletna galerija FZS
• organizacija preglednih razstav FZS
• druge aktivnosti
6. Razno
Začetek seje ob 17.00 uri.
Kraj zasedanja: Celje, Ljubljanska cesta 14, Digitalna kamera
1. Predsednik ugotovi sklepčnost IO FZS.
2. Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je potrjen v predlagani vsebini.
3.

4.

Potrditev zapisnika 4. redne seje IO FZS z dne 29.1.2020
Sprejet je bil
Sklep 32: Zapisnik 4. redne seje IO FZS z dne 29.1.2020 je sprejet
Glasovanje:
Za:7
Proti:0

Vzdržani:0

Informacija predsednika o letnem poročilu v letu 2019 ter prvi polovici leta 2020
Predsednik je predstavil poročilo za leto 2019, ki bo obravnavano na skupščini FZS jeseni.

Realizacija projektov januar - junij 2020
Prijava projektov na JSKD:
• Slovenska pregledna razstava fotografij
• Ženski svet 2020 (Slovenija – Turčija)
• Puharjevo leto
• Fotografinje s srcem
Zaradi pandemije je JSKD začasno preklical financiranje vseh projektov.
Načrtovane prireditve pod pokroviteljstvom FZS:
• Narava 2020
• Mladost ni norost
• Naj društva 2019
• Slovenska pregledna razstava fotografij 2020 – FKAA Škofja Loka
• Mladinska pregledna razstava fotografij – DFK Celje
5.

Obravnava predloga programa dela FZS za obdobje julij – december 2020
• Odprtje digitalne foto galerije na spletni strani FZS
Predlog: MF, fotografije jubilejev, dosežki posameznikov, nagrajene fotografije s pregledne
razstave, … Izbor ureja US.

6.

Razno
• Ugovor na žiriranje US pri podeljevanju fotografskih nazivov.
V zvezi s podeljevanjem nazivov Umetniški svet FZS poudarja, da deluje v skladu z veljavnimi
pravili. Člani US so pri svojem delu avtonomni in odločitve sprejemajo po svoji vesti ter
strokovnem znanju. Vsem kandidatom pripravijo in posredujejo utemeljitve, ki jim lahko služijo
kot možna usmeritev za vrednotenje lastnega ustvarjanja in njihov nadaljnji fotografski razvoj.
Drugih komentarjev in odgovorov na morebitne pritožbe ne dajejo.
• Enotnost podatkov društev in klubov na spletni strani FZS.
Tajnik pošlje obvestilo vsem, ki nimajo podatkov ali imajo pomanjkljive osnovne kontaktne
podatke o društvu oziroma klubu.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Tajnik FZS
Stane Vidmar

Predsednik FZS
Igor Debevec

