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ZAPISNIK 

SKUPŠČINE FOTOGRAFSKE ZVEZE SLOVENIJE 

Ljubljana, 25.12. 2020 

 

Zaradi znanih omejitev združevanja v pomladanskem in jesenskem času zaradi epidemije Covid-19, je 

Izvršilni odbor FZS sprejel sklep, da pooblasti predsednika za sklic seje skupščine v dopisni obliki. Skupščina 

se je pričela 10. 12. 2020 in je trajal do 25. 12.2020. 

Gradivo je bilo posredovano s priporočeno pošto vsem društvom FZS. Popis oddanih pošiljk Pošte Slovenije 

je dostopno v arhivu zveze. Od 33 društev gradiva niso prevzela tri društva in so bila vrnjena na sedež zveze. 

Do konca skupščine je glasovnice po povratni pošti poslalo 17 društev. 

Dnevni red: 

1. Obravnava in sprejem letnega poročila FZS za leto 2019 

2. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2020 

3. Podelitev Puharjeve nagrade za leto 2020 

4. Razno 

Ad. 1 

Predlog poslovnega poročila z računovodskim poročilom za leto 2019 in predlog načrta dela FZS za leto 

2020 sta bila obravnavana na 4. redni seji izvršilnega odbora FZS, dne 29. 01. 2020 in bila soglasno sprejeta. 

Oba dokumenta sta posredovana skupščini FZS v dokončni sprejem. Letno poročilo je objavljeno tudi na 

strani AJPES. 

SKLEP št.1: Sprejme se letno poročilo Fotografske zveze Slovenije za leto 2019. 

Glasovalo: ZA: 17 PROTI: 0 

 

Ad. 2 

Predlog programa dela za leto 2020 obsega stalne aktivnosti, ki jih mora izvršilni odbor izvajati skladno s 

Statutom, Pravili in sklepi skupščine Fotografske zveze Slovenije in sicer:  

❖ pregled vlog in izdelava poročila za IO za tekmovanje NAJ 2019, 

❖ podeljevanje pokroviteljstev društvom za organizacijo državnih razstav, 
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❖ vloge za nazive FIAP, 

❖ razpis in selekcija kandidatov za F1, KMF in MF, 

❖ obiski predstavnikov zveze na klubskih in medklubskih srečanjih društev FZS, 

❖ urejanje seznama članstva po društvih in arhiva FZS, 

❖ organizacija 51. slovenske pregledne razstave fotografij, 

❖ organizacija slovenske pregledne razstave mladinske fotografije, 

❖ organizacija srečanja mojstrov fotografije, 

❖ organizacija seminarja za mentorje po šolah, 

❖ iskanje poslovnih partnerjev za Kartico ugodnosti FZS, 

❖ obveščanje članstva preko socialnih omrežij, 

❖ seje vseh organov FZS. 

Poleg stalnih aktivnosti so v programu dela zajete še projektne aktivnosti, ki bodo bile izpeljane glede na 

dotacije in sponzorstva zunanjih partnerjev. 

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je bil oblikovan glede na program dela FZS, ki zajema stalne 

aktivnosti, kot so organizacija preglednih razstav in novih projektov v letošnjem letu. Na prihodkovni strani 

je pričakovati manj sponzorskih sredstev, na odhodkovni strani pa so zajeti vsi »fiksni« stroški v sicer 

zmanjšani vrednosti ter stroški novih projektov.  

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je bil soglasno sprejet na 4. redni seji Izvršilnega odbora FZS dne 

29.01.2020  ter na seji nadzornega odbora dne 24.09.2020.  

Sprejet je bil  

SKLEP št.2: Sprejme se program dela in finančni načrt FZS za leto 2020. 

Glasovalo: ZA: 17 PROTI: 0 

 

Ad. 3 

S strani Fotografskega društva Janez Puhar iz Kranja je v mesecu februarju 2019 prispela pobuda za 

podelitev plakete Janeza Puharja članici društva Petri Puhar Kejžar.  

Pobuda z obrazložitvijo Fotografskega društva Janez Puhar je bila obravnavana na 3. seji Izvršilnega odbora 

FZS dne 18.6.2019, kjer je bil soglasno sprejet sklep št. 23, da se Plaketo Janeza Puharja za leto 2020 podeli 

Petri Puhar Kejžar. 

V skladu z določili 56. člena Pravil FZS plaketo Janez Puhar podeljuje skupščina FZS na predlog izvršilnega 

odbora FZS. 

Sprejet je bil  

SKLEP št.3: Sprejme se predlog IO FZS, da se Puharjeva nagrada za leto 2020 podeli Petri Puhar. 

Glasovalo: ZA: 16 PROTI: 1 
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Ad. 4 

Pod točko »razno« je bil društvom posredovan dopis za solidarnostno pomoč fotografu Aleksandru Čufarju 

zaradi bolezni. 

 

Tajnik:         Predsednik:       

Stane Vidmar                                                                          Igor Debevec      


