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Na podlagi 13. 6lena v povezavi z L dlenom Zakona o drustvih (Uradni list RS, St. &/,11 - uradno
preaiideno besedilo, 21/18 - ZNOtg) in 80.6lena Zakona o uresniaevanju javnega interesa za kutturo
(Uradni list RS, St. 77107 - uradno prediSdeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20t11, 100t11 -
odl. US, 1 1 '1113, 6a/16, 61117, 21118 - ZNOrg) je obdni zbor Drustva slovenskih reZiserjev dne 2. 7.
2020 sprejel aistopis Statuta Drustva slovenskih re2iserjev kot sledi

STATUT DRUSTVA SLOVENSKIH REZISERJEV

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. 6len
(1) Drustvo slovenskih re:iserjev (v nadaljnjem besedilu drugtvo) je prostovoljno, samostoino in
neodvisno, nepridobitno in neprofitno zdrurenje, v katerega se povezujejo slovenski re;iserji, da
uresniaujejo svoje skupne stanovske, dru2bene, kulturne in narodne interese, z zavestim delovanjem
v prid razvoja slovenske nacionalne kinematogralije in avdiovizualne kulture-
(2) Vsi iztazi, uporabljeni v tem statutu, ki so izra:eni v moski slovnidni obliki, veljajo tudi za iensko
slovniano obliko zapisa.

2. alen
Ta statut dolodar ime in sedeZ drustva, namen in naloge drustva, nadin vdlanjevanja in prenehanje
dlanstva, naain upravljanja drustva, pravice in dolznosti dlanov, zastopanje drustva in zastopanje
dlanov, financiranje drustva in nadin opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finandnimi sredstvi,
naain sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta, zagotavljanje javnosti dela drustva,
nadin prenehanja drustva in razpolaganje s premo2enjem v takem primeru.

3. alen
lme druatva je Drustvo slovenskih re:iserjev. Skrajgano ime drustva je Orustvo DSR. Sedez drustva
je v L,ubljani, Ke.snikova ulica 12.

4. dlen
Druitvo ima svoj znak in:ig. Znak drustva vsebuje stilizirane zaaetnice imena druiwa. 2ig vsebuje
logotip s stiliziranim odesom oz. svetlobnim snopom projekcije, kratico DSR ter izpis imena drustva
v slovenidini oz. v slovenidini in angleiaini oz. slovenscini, anglesaini in francosaini (tri razliaice).

5. 6len
Orustvo je pravna oseba zasebnega prava. Drustvo zastopa predsednik druStva, v njegovi odsotnosti
pa ga pritem po pooblastilu nadomesda podpredsednik drugtva.

6. alen
Drustvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, ki delujejo na podroaju
kulture s poudarkom na filmu in televizijiter prispevajo k razvoju teh in sorodnih dejavnosti.

II. NAMEN IN CILJI DRUSTVA

7. alen
(1) Osnovni namen dru$tva je ustvarianje in izboljSevanje pogojev za delovanje vseh filmskih in
drugih avdiovizualnih reiiserjev, asistentov reriserjev in scenaristov na vseh podrodjah, ki so kakorkoli
povezana s filmskim in avdiovizualnim ustvarjanjem ter spodbujanje alanov k samostojnemu,
svobodnemu in ustvarjalnemu delovanju v ugodnih pogojih, razvijanje odgovornega odnosa dlanov
do poklica re2iserja, asistenta reiiserja in scenarista ter \rzpodbujanje poglobljenega spoznavanja
dela slovenskih kot tudi tujih reziserjev, asistentov reiiserjev in scenaristov.

(2) DruStvo:
. uveljavlja in zastopa interese svojih elanov v druibenem :ivljenju,
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se na vse zakonite nadine, v skladu s stoletno tradicijo slovenskega filma in v skladu z vsemi
veljavnimi zakoni zavzema za ustvarjalno svobodo ter dim boljai polo2aj slovenskega
avdiovizualnega sektorja,
poskuia slovenskim reZiserjem, asistentom reziserjem in scenaristom zagotoviti aim boljse
pogoje za ustvaialno delo, svojim alanom zagotoviti praviano povra6ilo in boljse delovne
pogoje, in v tem pogledu v delovanju med svojim dlanstvom yzpostaviti enotnost ter v
njihovem imenu osnovati, uveljaviti in zagotoviti standardne minimalne pogoje,
posreduje mnenja in stali56a o predlogu nacionalnega kulturnega programa alio programih
s podrocja kinematografije, medrev in televizije, ki so predlagani za financiranje iz javnih
sredstev,
sodeluje pri sestavljanju zakonov, predpisov, nadrtov za podro6je kinematografije, televizije
in produkcije in distribucije avdiovizualnih del ter filmske vzgoje in izobraievanja, pa tudi za
druga povezana podroaja,
skrbi za dvig strokovne ravni svojih 6lanov ter se zavzema za spostovanje moralnih nadel
pridelovanju druatva in njenih dlanov,
se zavezuje sprejemati in objavljati etidna pravila stroke ter opogumljati svoje dlane k
njihovem spoatovanju,
sodeluje s tujimi in domaaimi strokovnjaki, organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali
znanstueno ukvarjajo s podroajem re:ije an scenaristike,
predlaga kandidate za dr:avne nagrade s podrocja kulture,
razvija kulturno dejavnost s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturno vzgojo in
izobra2evanje,
skrbiza uveljavljanje slovenske filmske umetnosti ter delslovenskih reziserjev na podroaju
Republike SlovenUe rn zunal nJenih meja.
sodeluje pri aktivnostih na kulturnem podrodju (zaloZniatvo, knjizniiarstvo, tisk in drugi
mediji, filmska in gledaliaka dejavnost, umetniSke nagrade in podobno) v skladu z veljavnimi
predpisi s tega podroeja,
skrbi za ohranitev scenarijev, snemalnih knjig in drugega gradiva, ki prida o delovanju
reiiserjev.

8. alen
(1) Namen in cilje iz 7. alena drustvo uresniduje z izvajanjem naslednjih nepridobitnih nalog oziroma
dejavnostir

. obravnava in za\rzema staliSda do vseh za svoje 6lane pomembnih vprasanj, svojim dlanom
nudistrokovno pomod in podporo s podrodja svojega in njihovega delovanja,

. organizira strokovno izobraievanje dlanov v obliki seminarjev in tedajev,

. organizira javne predslavitve dejavnosti drustva v obliki strokovnih sreaanj, projekcij,
retrospektiv, javnih prireditev in simpozijev,

. izdaja strokovno literaturo, publikacije in tiskane nosilce zvoka in slike,

. izdaja drustveno glasilo,

. sodeluje s sorodnami drustvi in ustanovami doma in po svetu,

. sodeluje z vzgojno izobraievalnimi ustanovami in zavodi pri izdelavi \rzgojno izobraievalnih
programov,

. sodeluje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami,

. opozatja javnost na odnos do slovenskega fllma in se zavzema za ustrezno vrednotenje
slovenskega filma v javnem zivljenju ter v driavnih ustanovah,

. vzpodbuja aiane k ustvarjalnemu in kritidnemu odnosu na podrodju filma in televizije,

. organizira sredanja s podobnimi drustvi iz tujine ter z znanimi domacimi in tujimi filmskimi
ustvarjalci, promovira poklic in status re:iserja, asistenta re:iserja an scenarista,

. organizira in koordinira sestanke s podroaja delovanja drugtva in njegovih dlanov, na katerih
zastopa interese svojah dlanov,

. zastopa alane pri njihovih pravnih poslih in v razmerjih z naro6niki in/ali uporabniki njihovih
del oz. v drugih primerih (na primer: pri pogajanjih in sklepanju pravnih poslov z ustreznimi
kolektavnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini),

. omogoda zastopanie alanov v postopkih pred sodisei in drugimi drzavnimi organi zaradi
varstva njihovih pravic in p.avnih interesov,

. lahko pristopi k ustanoviteljstvu oz. ustanovi ustrezno kolektivno oganizacijo za
uveljavljanje avtorske oz. sorodnih pravic s podrodia delovanja drustva oz. 6lanov,
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. podaja predloge za spremembo zakonodaje (vkljudno s podzakonskimi akti in drugimi
predpisi) s podroaja delovanja drustva ter pri tem javno izvaja zavzeta stalisda,

. zbira, obdeluje in hrani osebne podatke v skladu s podrodno zakonodajo in za namene
delovanja dru5tua,

. lahko pristopi k ustanoviteljstvu zveze drustev s podroaja delovanja drugtva ali s sorodnih
podroiij,

. lahko ustanovi institut za izvajanje izobra2evanja an drugih strokovnih nalog s podrodja
delovanja drustva ali zveze druitev.

(2) Za doseganje namenov in ciljev iz 7. dlena lahko druStvo skladno s predpisi opravlja tudi naslednje
pridobitne naloge oziroma dejavnosti;

. organizira strokovno izobra2evanje v obliki mojst.skih delavnic, seminarjev in tedajevl
85.590 Drugje nerazvrsceno izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.520 lzobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podrodju kulture in umetnosti
85.600 Pomoine dejavnosti za izobra.Zevanje

. organizira javne prireditve, retrospektive, projekcije, simpozre, strokovne posvete, razstave
in umetniike vedere, festivale in podelitve nagrad:
82 300 Organrziranje razstav. sejmov, sredan,

. izdaja strokovno literaiuro, publikacije in nosilce zvoka in slike ter drugaee javno predstavlja
ustvarjalnost s svojega podroeja delovanja:
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.200 RazmnoZevanje posnetih nosilcev zapisa
58.110 lzdajanje knjig
58.120 lzdajanje imenikov in adresarjev
58.130 lzdajanje dasopisov
58.140 lzdajanje revij in druge periodike
58. 190 Drugo zalo2nistvo
59.'l l0 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizrskih oddaj
59.'140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izda)anje zvoanih zapisov in muzikalij
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
77.400 Oajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko za66atenih del

. podaja narodena strokovna mnenja, zastopa dlane in posreduje za dlane:
74.900 Drugje nerazvrsdene strokovne in tehnidne dejavnosti (drugo st.okovno in
znanstveno svetovanje; posrednistvo pri trgovanju z avtorskimi pravicami).

(3) Glavna dejavnost druswa je nepridobitna in predstavlja uswarjanje in izboljsevanje pogojev za
delovanje vseh filmskih in drugih avdiovizualnih re:iserjev, asistentov re:iserjev in scenaristov na
vseh podrodjih, kiso kakorkoli povezana s filmskim in avdiovizualnim ustvarjanjem ter vzpodbujanje
poglobljenega spoznavanja dela slovenskih kot tudi tujih reziserjev, asistentov re:iserjev in
scenaristov.
(4) Dohodke iz omenjenih pridobitnih dejavnosti mora drustvo porabiti za glavno oz. osnovno
dejavnost, zaradi katere je bilo ustanovljeno. Prese:ek prahodkov nad odhodki uporablja drustvo
izkljudno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega premo:enja druatvo ne deli med svoje
ilane ali druge osebe; prav tako pa dru$tvo v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti,
svoje premozenje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali
nepridobitno pravno osebo javnega prava.
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III. CLANSTVO

9. dlen
(1) Clanstvo v drustvu je prostovoljno.

(2) Clan druatva lahko postane vsak:

a) polnoletni dr:avljan Republike Slovenije, ki se poklicno ukvarja z re2ijo, oz. tuj drzavljan, ki
vedinsko ustvarja v siovenskem jeziku (alijeziku manjiin) in je v trenutku, ko se prijavlja, Ze vsaj 5
let rezident R Slovenije in ki (drzavljan alitujec) izpolnjuje naslednje pogoje:

. kandidat izjavlja, da sprejema statut in da bo deloval v skladu z njim, v skladu z naaeli in

drugimi pravili drustva ter v ta namen podpise pristopno vlogo, ki v primeru, da kandidat
izpolnjuje vse pogoje za alanstvo, pridobi naravo pri8topne izrave;

. kandidat, ki izpolnjuje enega ( 1) od naslednjih treh (3) pogojev - torej kandidat, ki:
'1) je re:iral vsai eno (1) pomembno celovederno filmsko avdiovizualno delo

(nacionalno distribuirano v kinematografi h)
ali

2) je reZiral vsai eno (1) sredniemetra.:no ala celovederno televiziisko avdiovizualno
dglg (hkrati televizijsko emitirano po ozemlju cele dr:ave)

ali
3) je reZiral vsai dva (2) kratka filma, ki sta bila uvrsaena in javno prikazana v

tekmovalnem programu mednarodnega fllmskega festivala;
in ta kandidat mora obenem izpolnjevati Se enega (1) od naslednjih dveh (2) pogojev:

'1) ima unavezitetno diolomo iz filmske in/ali televiziiske reiiie
ali

2) se s fiimsko ali televiziisko re:i ioo rofesionalno ukvaria ozrroma se je z nlo
profesionalno ukvarjal vsai tri (3) leta:

. izjemoma lahko postane kandidat tudi oseba, ki izpolnjuje le enega od pogojev po prejsnji
(2.) alineji todke a) tega alena, ae jo k elanstvu pisno povabijo vsaj trije (3) 6lani druitva,
tako vlogo za alanstvo pa v nadaljevanju dokondno potrdi ali zavrne upravni odbor;

. kandidat uposteva profesionalne standarde in etidna nadela, za katera se zavzema drustvo;

b) elan drustva lahko postane tudi vsak polnoletni dr:avljan Republike Slovenije, ki pri produkciji
filmov poklicno opravUa delo asistenta reiiserja (t. i. asistent reZiser) in ki izpolnjuje naslednje pogoje:

. kandidat izjavlja, da sprejema statut in da bo deloval v skladu z njim, v skladu z naaeli in
drugimi pravili druitva ter v la namen podpise pristopno vlogo, ki v primeru, da kandidat
izpolnjuje vse pogoje za clanstvo, pridobi naravo pri8topne iziavei

. kandidat se profesionalno @in izpolnjuje
zraven 5e enega (1) od naslednjih dveh (2) pogojev:

1) da je bil najmanj Cye&etl2I]-Dlg!-999tsl!lez jSC.t pri snemanju celoveaernega
igranega filma

ali
2) da je bil najmani oetkrat (5x) druoi asistent re2iser pri snemaniu celovedernega

igranega filmai

' izjemoma lahko postane kandidat tudi oseba, ki ne izpolnjuje pogojev po prejsnji (2.) alineji
toake b) tega 6lena, de jo k dlanstvu pisno povabijo vsaj trije (3) dlani druitva, tako vlogo za
dlanstvo pa v nadaljevanju dokondno potrdi ali zavrne upravni odbor;

. kandidat upotteva profesionalne standarde in etidna na6ela, za katera se zavzema drustvo;

c) alan drustva lahko postane tudi vsak polnoletni dr:avljan Republike Slovenije, ki se poklicno
ukvarja s pisanjem scenarijev in ki izpolnjuje naslednje pogoje:

. kandidat izjavlja, da sprejema statut in da bo deloval v skladu z njim, v skladu z nadeli in
drugami pravili druiwa ter v la namen podpise pristopno vlogo, ki v pameru, da kandidat
izpolnjuje vse pogoje za dlanstvo. pridobi naravo pristopnE izjave;

. kandidat izpolnjuje enega (1)od naslednjih treh (3) pogojev:
1) da je naprsal sgC!-elii ,

ki je bil realiziran in kinematografsko distrabuiran oz. kinematografsko javno

ali
priobden
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2) da je nap isal scenarii v funkciii alavneoa scenarista za vsai en (1) celovederni
televiziiski film, ki je bil realiziran in hkrati televizljsko emitiran po ozemlju cele
diave

ali
3) da je napisal scenarii v funkciii olavneqa scenarista za vsai eno (1) iorano

televiziisko nadalievanko oz. iorano televizi isko nanizanko oz. iorano televiziisko
Sglilg, kije bila realizirana in televizijsko emitirana po ozemlju cele dr:ave;r izjemoma lahko postane kandidat tudi oseba, ki ne izpolnjuje pogojev po prejsnji (2.) atineji

todke c) tega dlena, de lo k dlanstvu pisno povabijo vsaj trije (3) alanj druatva, tako vlogo za
dlanstvo pa v nadaljevanju dokondno potrdi ali zavrne upravni odbor;. kandidat upoSteva profesionalne standarde in etiana nacela, za katera se zavzema drugtvo.

(3) Pojem re:iserja naj pri odloaanju pomaga razloiiti naslednja definicija: DRe2iser je kreativni
posameznik, kije zaposlen z izdelavo filma, televizijskega programa, radijskega programa, dramske
igre ali drugadne enote zabave ali informacaje, kije lahko fotografirana in posneta na Iilmski, magnetni
trak ali katerakola drug medr, in projicirana na zaslone razlidnih vrst, ali predvajana na televiziji, spletu
ali kateremkoli drugem novem mediju komunikacije in predstavnosti, ki ni poznan alitukaj opredeljen,
ali prenesena nepos.edno ali izvedena neposredno pred prisolno publiko. Reiiserjeva poklicna
funkcija, imenovana reiija ali reiiranje, je enkratna in vseobsega,oda. Zamisli si posebno zabavno
ali informativno obliko, kakrsno bo zayzela v svoji popolnosti, in vitalno sodeluje v vseh fazah priprav
in azvedbe. Deluje neposredno z vsemi elementi, ki sestavljaio razgibano strukturo enote zabave ali
informacijer zgodbo, igro, dialogom, gibom, glasbo, pesmijo, plesom, kamero, fotografijo, zvokom,
scenografijo, kostumografro, rekviziti, masko itn. Naloga re2iserja le kreatavno pridodajati vsem tem
elementom in jih voditi, zdruiiti ter integrirati v eno samo, kohezivno dramsko in estetsko celoto.
Reziserjeva glavna skrb so duhovne vrednosti, kot so: zgodba, liki, vzdusja, ideje in austva. Njen ali
njegov namen je razsvetliti, razvedrili, moralno dvigovati, informirati obdinstvo in mu nuditi visok
u:itek. ln kondno, merilo reiiserjevega doseZka je mera, do katere vsaka oblika zabave ali
informacre, kijo je zreziral, deluje in ugaja srcu in umu obainstva ter tako skozi solze ali smeh bogati
in plemeniti duha obiinstva.<
(4) Pojem asistenta re:iserja naj pri odlocanJu pomaga ovrednotiti naslednja definicra: >Pojem
Asistent re:iser se uporablja za poimenovanje ved funkcij v fllmski ekipi. To so 1. (Prvi) asistent
reZiser (okrajsava 1 AR), 2. (Drugi) asistent reiiser (2. AR), 2.2. (Drugi drugi) asistent reziser (2.2.
AR) itd., 3. (Tretji) asistent re:iser (3. AR)., Dodatni asistent reziser (AddAR) Te funkcije se med
seboj razlikujejo po zadoliitvah. 1. asislent re:iser: lzdelava razdeiave scenarija, izdelava
snemalnega plana, nadzor celotnega procesa predprodukcije, ocenjevanje primernosti predlaganih
snemalnih lokacij, kreativna pomo6 pri izbiri igralske zasedbe, izbor in re2Ua statistov (drugega
plana), skrb za pretok informacij med reiiserjem, vodjami sektorjev ter produkcijo, kreativna pomoa
pri iskanju vsebinskih resitev, vodenje snemalne ekipe na tehnidnih ogledih snemalnih lokacij, skrlc
za to, da potek snemanja iimbolj sledi ciljem, zastavljenim v snerralnem planu, vodenje dela
snemalne ekipe na snemalni lokacri na na6in, da se lahko reziser pri pripravi kadrov posveti le
kreativnim vprasanjem, dajanje jasnih ukazov snemalni ekipi (napotki ob pripravr na snemanje,
zadeteukonec snemanja kadra, pridetki/konci odmorov idr.), skrb za disciplino in motavacUo snemalne
ekipe na snemalni lokaciji, dajanje znakov za zadetke akcij v aasu snemanja kadrov in drugo. e
asistent re:iser: Koordinacija priprav in planiranja dela igralske zasedbe, nadzor dela sektorjev
maska in kostum v predprodukciji in na samem setu, izdelava dispozacij, pomod pri izboru in re:Ui
statistov (drugega plana), nadzor priprave "korak naprej", pregled nad igralnimi rekviziti in druge
naloge, ki mu jih dodeli 1. asistent reiiser. 2.2. asistent reZiser: Na projektih vedjega obsega
prevzame del zadol2iley 2. asjstenta re:iserja., 3. asistent reziser - vajenec: izvaja le enostavne
naloge, ki mu jih dodelijo viSje razvrsdeni asistenti reziserji. Dgle!]li3gigtClllgalCl: kot specializant
za dolo6eno podrodje re:ije na zahtevnih projektih (npr. reiiser masovnih prizorov, reiiser
kaskaderskih ptizotov z vozili). Asistenti reziserji v vseh navedenih funkcUah z manjiimi razlikami v
zadol:itvah delujejo v predprodukcri in produkciji kratkih, srednjedolgih in celovedemih filmov,
televizijskih serij, reklamnih spotov in glasbenih spotov.(
(5) Pojem scenarista naj pri odlodanju pomaga ovrednotiti naslednja deflnicija: ,Scenaristje kreativni
posameznik, ki je zaposlen s pisanjem scenarra za film, televizijski program, radijski program,
dramske igre alidrugaene umelniske vsebine, kise je posnela na filmski ali magnetnit.ak ali katerikoli
drug medij, bodisije bila projicirana na zaslone razladnih vrst alije bila predvajana na televiziji, spletu
ali katerem koli drugem novem mediju komunikacije in predstavnosti, ki ni tukaj opredeljen, ali pa je
bila prenesena (ne)posredno ali izvedena neposredno pred navzoaim obdinstvom. Scenaristova

5
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poklicna funkcija, imenovana scenarij ali scenarist, je enkratna in vseobsegajoda. Scenarist si s
svojim prispevkom v zgodnji fazi nastajanja dela zamisli informativno, zabavno oziroma umetniSko
obliko, kakrsno bo zavzela v svoji popolnosti, in vitalno sodeluje v faz ah razvoja in priprav dolodenega
dela, ter ob :elji producenta ali re2iserja tudi v fazah nastajanja dela in poprodukcije. Deluje
neposredno z vsemi elementi, ki sestavljajo razgibano strukturo enote zabave ali informacije: zgodbo,
agro, dialogom, gibom, glasbo, pesmro, plesom, kamero, fotografijo, zvokom, scenografijo,
kostumografijo, rekviziti, masko itn Nalgga scenarista je, da si kreativno zamisli vse te elemente in
jih pripravi do te mere, da lahko reiiser nadaljuje s kreativnim delom sam ali s pomodjo scenarista in
jih zakljudi v eno samo, kohezivno dramsko in estetsko celoto Scenaristova glavna skrb so duhovne
vrednosti, kot so: zgodba, liki, vzdusja, ideje in austva. Njen ali njegov namen je mdr. razsvetliti,
razvedriti, moralno dvigovati, informirali obdinstvo in mu nuditi estetski u:itek.(
(6) Natandnejsa merila za vsebinsko presojo pogojev in natandnejsa pravila o postopku preverjanja
pogojev lahko sprejme upravni odbor v obliki pravil za sprejem v dlanstvo.

10. dlen
(1) Kandidat za dlana drustva mora upravnemu odboru predloziti pisno vlogo, v kateri se zaveie, da
sprejema in da bo deloval v skladu s statutom drustva (pristopna vloga). K vlogi kandidat obvezno
prilozi ogledno kopijo svojih re:ijskih del na primernem nosilcu. Kandidat prilo2itudi druga dokazila,
ki dokazujejo ustreznost za sprejem (recenzije, fotokopija diplome ... ).

(2) S podpisano pristopno vlogo kandidat dovoljuje druStvu tudi obdelavo svojih osebnih podatkov,
preverjanje podatkov pri d.:avnih organih, organih lokalnih skupnosti, nosilcih javnih pooblastil,
drugih ustanovah in druitvih z namenom ugotovitve vseh pomembnih okolisdin, potrebnih za presojo
izpolnjevanja pogojev in sprejem v 6lanstvo.

11. 6len
(1)Poseben poroievalec, ki ga za obravnavo vsake posamezne vloge imenuje upravni odbor izmed
svojih alanov, pregleda pristopno vlogo kandidala in dokazila ter preveri, ali so zahtevani pogoji za
dlanstvo izpolnjeni, o 6emer poroda upravnemu odboru. Poseben pgroaevalec ni funkcija, temvea
delovna naloga in obveznost alana upravnega odbora. Posebnih porodevalcevje lahko vea, pridemer
vsak pregleda svojo vlogo, ki mu je dodeljena. Enemu posebnemu porodevalcu je Iahko dodeljenih
tudi vee vlog.

(2) ee v kateremkoli od navedenih pogojev iz drugega odstavka 9. alena kandidat po oc€ni dlanov
upravnega odbora odstopa od zahtevanih pogojev oz. pogojev ne izpolnjuje, lahko upravni odbor
prijavo zavrne. V primeru, da kandidat izpolnjuje vse zahtevane pogoje za dlanswo, to upravni odbor
potrdiz veaino glasov navzodih dlanov upravnega odbora, s aimer postane kandidat polnopravni 6lan.

(3) V trenutku sprejema v dlanstvo pristopna vloga postane pristopna izjava in dlana zavezuje k
spoitovanju tega statuta in vseh drugih praval drustva. S pristopno izjavo dlan dovoljuje druStvu tudi
obdelavo in hrambo njegovih osebnih podatkov, posredovanje njegovih osebnih podatkov za namene
delovanja druatva (na zahtevo ali za potrebe dr:avnih organov, organov lokalne skupnosii) ter
posredovanje in izvoz za namene mednarodnega udejstvovanja druitva (npr. nominacija za
mednarodne nagrade, za udeleZbo na mednarodnih festivalih pod okriljem druatva ipd., pri 6emer
mora drustvo za izvedbo same nominacije za nagrado ali prijave na mednarodni festival predhodno
pridobiti posebno soglasje nominiranca/ke ali prijavljenca/ke).

12. dlen
Pristopno vlogo mora drustvo resiti in svoj sklep sporoaiti kandidatu najkasneje v 3 mesecih po
prejemu prosnje, sicer Stqe, da je bila pristopna vloga kandidata zavrnjena. Upravni odbor kandidata
o svoji odloditvi obvesii pisno, alanstvo druitva pa na alanskih sestankih ali na obdnih zborih.

13. dlen
Kandidat, digar prislopna vloga je bila az kateregakoli razloga zawnjena, ima v roku 15 dni pravico
prito:be na nadzorni svet druswa, ki mora odloaiti v 3 mesecih, sicer Steje priloiba za zavrnjeno.
Odloditev nadzornega sveta je dokondna. Kandidat lahko v roku I leta od dokondne odloditve drustva
zahleva sodno varstvo zoper odloditev drustva.

14. dlen
('l) Drustvo ima lahko tudidastne alane. Naziv dastnega dlana lahko dobidlan drustva, ki ima posebne
zasluge za razvoj in uspesno delo druitva, za oditen prispevek k ugll?du poklica re:iseia in asistenta
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reiiserja ali poklica scenarista nasploh, ali kot priznanje izjemnega ustuarjalnega dose:ka. Naziv
dastnega 6lana druStva lahko drustvo podeli tudi nedlanu, iz istih razlogov. Za predlog dodetitve
dastnega naziva, posredovan obanemu zboru, je potrebna dvotretjinska (2/3) vedina glasov navzoaih
dlanov na seja upravnega odbora.

(2) Naziv aastnega 6lana podeljuje ob6ni zbor na predlog upravnega odbora. Ce je tako izbrani
posameznik v aasu podelitve naziva aktiven kot reiiser, lahko uZiva vse privilegUe alanstva v druStvu,
vkljudno s pravico do glasovanja an s pravico do preuzema funkcije v drustvu v skladu s statutom.

rv. PRAVTcE rN DoLZNosl CmNov

15. alen
Pravice alanov so:

. da volijo in so izvoljeni v organe druitva,

. da sodelujejo pri delu in odloaajo v organih drustva,

. da uporabljajo skupne doseZke in rezultate delovanja druStva pi svojem delu,

. da uresnidujejo svoje osebne interese na podro6ju dejavnosti dru$tva,

. da sodelujejo pra izdelavi programa druitva in so seznanjeni s poslovanjem druStva ter
njegovim fl nanano-materialnim poslovanjem,

. da prejemajo nagrade in pohvale za delo v drustvu ter za dose2ene uspehe.

Dolznosti elanov so: 
16' dlen

. da spogtujejo statut, druge akte ter sklepe organov drustva,

. da sooblikujejo in uresnidujejo cilje in naloge drustva,

. da ob izvolitvi delujejo v organih druttva,

. da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresniaevanju ciljev in nalog drustva,

. da redno plaaujejo dlanarino,

. da dajejo druttvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,

. da predlagajo nagrade in priznanja katerega koli organa drustua,

. da prenaaajo izkusnje in znanje na mlajse alane druitva,

. da varujejo ugled drustva.

V. PRENEHANJE CLANSTVA

17. dlen
(1) Clanstvo v drustuu prenehai

. s prostovoljnim izstopom,

. s drtanjem,

. z izkljuaitvro na podlagi odloaitve dastnega razsodisaa,

. s smrtjo.

(2) Clan prostovoljno izstopi iz dru6tva, de upravnemu odboru poilje pisno izjavo o izstopu.

(3) O izkljuditvi alana iz druitva odloca dastno razsodiSde s sklepom, potrdi pa ga obdni zbor

Va. SEKCUE

17a. alen

(1) Za namene izvajanja dolodenih dejavnosti v okviru drustva, ki se navezujejo le na dolodeno
podrodje oz. strokovno specializacijo alanstva (filmskire.iserji, televizUski reiiserji, asistenti reziserji,
scenaristi), se lahko oblikujejo posebna delovna telesa drustva, imenovana sekcije. Sekcrje ustanovi
in ukine obani zbor, vodi pa jih predsednik sekcije, ki ga neposredno voli, imenuje in razresuje obani
zbor.
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(2) Podrobnejsa pravila za delovanje sekcij lahko sprejme upravni odbori na podlagi teh splosnih
p.avil o sekcijah pa lahko posamezne sekcije oblikujejo tudi svoja podrobnejia pravila ali smemice
delovanja, programe dela apd..

(3) Sekcua ne more predstavljati drustva v javnosti brez izrecnega pisnega dovoljenja oz. soglasja
upravnega odbora.

VI. ORGANI DRUSTVA

18. dlen
Organi drustva so:

. obdnizbor.

. upravni odbor,

. nadzorni svet in

. aastno razsodisde

v[. oBeNt zBoR

19. dlen
Najvisji organ druitva je obdni zbor, ki ga sestavljaio vsi alani drustva.

20. elen
(1)Ob6ni zbori

. sklepa o dnevnem redu,

. sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge pomembnejSe akte druStva,

. voli in razreauje mandatarja za predsednika upravnega odbora, trialane nadzornega sveta,
tri dlane dastnega razsodiSda in dva nadomestna alana aastnega razsodisaa ter predsednike
sekcij,

. na predlog mandatarja potrdi preostale alane upravnega odbora,

. ustanavlja in ukinja odbore in sklade za resevanje posebnih nalog ter sekcije,

. odloia o dlanstvu drustva v ustreznih organizacijah doma in v tujini, o izstopanju iz nlih ter
o delitvi lastnih prislojnosti in zadolzitev znotraj njih, daje smernice za delo drustva ter
sprejema program dela drugtva,

. potrdi nadrt dela, porodilo o delovanju, dokondno potrdi zakljuani radun in finanani naart,

. odloda o predlagani visini alanarine ali o drugih oblikah dlanskega prispevka, ki lahko
nadomesti 6lanarino,

. odloaa o nakupu in prodaji nepremianin,

. odloaa o pritoZbah zoper sklepe upravnega odbora in nadzornega sveta (razen v postopkih
vilanjevanja in v disciplinskih postopkih),

. imenuje dastne dlane drustva,

. odloaa o drugih zadevah, kijih predlagajo organi in alani druatva v skladu z namenom in cilji
druitva.

. sklepa o prenehanju delovanja drustva,

. v primeru razlidnih razlag statuta sprejema dokonano razlago statuta kot njegovo avtentiano
razlago.

21. dlen
Obani zbor je lahko reden ali izreden. Redni obdni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. lzredni
obani zbor pa se skliae po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo
1/3 dlanov druStva. Upravni odbor je dolian sklacata azredni obdni zbor v roku 30 dni od prejema
zahteve za sklic. Ce up.avni odbor izrednega obanega zbora ne skliie v predpisanem roku, ga skliae
predlagatelj, ki mora predloiiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi. lzredni obdni zbor sklepa le o
zadevi, za katero je sklican.

KERSNIKOVA 12
lOOO LJUBLJANA
SLOVENIJA
info@dsisi

ORUSTVO
SLOVENSKIH
RE2ISERJEV
DIRECTORS
GUILD OF
SLOVENIA

\s



DRUSTVO
SLOVENSKIH
REZISERJEV
DIRECTORS
GUILD OF
SLOVENIA

22. alen
(1) O sklicu obanega zbora s predlozenim dnevnim redom morajo biti dlanj druStva seznanjeni
naimanj 14 dni pred sklicanim obdnim zborom. Vabilo mora vsebovati predlozeni dnevni red, dan in
uro ter kraj zbora.

(2) Posamezni predlogi za spremembo dnevnega reda ali posebno razpravo na obdnem zboru (zunaj
todke razno) morajo bitisklicatelju (praviloma upravnemu odboru)v pisniobliki poslani najmanj 8 dni
pred sklicanim obdnim zborom.

23.6len
Obdni zbor je sklepden, 6e je navzodih ved kot polovica dlanov. ee obdni zbor ni sklepden, se
zasedanje odloZi za 30 minut. Po preteku tega 6asa je obdni zbor sklepden, 6e je navzodih najmanj
10 dlanov.

24. eh-n
(1) Volitve drustvenih organov so tajne.

(2) Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se dlani na samem zasedanju odlodijo za tajni nadin
glasovanja.

(3) Obdni zbor sklepa z navadno vedino navzodih dlanov. Ob enakem Stevilu glasov za in proti je
predlog odklonjen.

(4) Za sprejem statuta aii njihovih sprememb ali dopolnitev je potrebna dvotretjinska vedina glasov
navzoaih 6lanov.

25. elen
O delu obdnega zbora se vodi zapisnak, ki ga podpisejo predsednik delovnega predsedstva,
zapisnikar in dva overovatelja.

VIII. UPRAVNI ODBOR

26. dlen
(1) Upravni odbor je izvrsilni organ obdnega zbora in je za svoje delo odgovoren obinemu zboru.
(2) Upravni odbor ima devet alanov. Sestavljajo ga predsednik upravnega odbora, podpredsednik
upravnega odbora, preostali izvoljeni 6laniter predsedniki sekcij. Predsednik drustva je hkrati dlan in
predsednik upravnega odbora. Stevilo izvoljenih in od obanega zbora potrjenih alanov upravnega
odbora se spreminja glede na Stevilo ustanovljenih sekcij, katerih predsedniki so avtomatadno dlana
upravnega odbora in ki jih lahko voli in imenuje obani zbor. V novem upravnem odboru mora biti
najmanj detrtina novih dlanov. Mandat dlanov upravnega odbora traja dve leti. Upravni odbor se
konstituira na svoji prvi seji, kijo sklide njegov predsednik. Na tej seji dlani upravnega odbora iz svojih
vrst izvolijo podpredsednika upravnega odbora, ki je hkrati tudi podpr6dsednik drustva, ki ob
odsotnosti predsednika drustva nadomegda predsednika drustva v vseh njegovih funkcijah.

(3) Upravni odbor opravlja organizacijska, strokovno-tehni6na in administrativna dela ter vodi delo
druitva med dvema obdnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na obanem zboru.

27. ilen
Upravni odbor:

. skrbiza uresnidevanje programa drugtva,

. predstavlja drustvo pred javnostjo in vodi drustveno politiko v skladu s statutom in
smernicami ob6nega zbora,

o pripravlja predloge aktov drustva,
. sprejme poroaila o delovanju,
. sprejema manj pomembne akte drustva,
. sprejema razlage statuta,
. sklicuje obdnizbor drustva,
. vodi posle, kizadevajo evidenco dlanov,
. predlaga obanemu zboru program dela in predstavi finandni nadrt ter zakljudni raiun,
. predlaga nadzornemu svetu finandni nadrt in zakljudni radun,
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. skrbi za Iinanano in materialno poslovanje drustva,

. upravlja s premoienjem drustva,

. sprejema odloaitve o spremembi poslovnega naslova drustva,

. voli in razresuje podpredsednika,

. potrjuje sprejem novih ilanov,

. predlaga obdnemu zboru ustanavljanje skladov in filmskih nagrad,

. pripravlja porocila za javnost,

. podaja predloge za dodelitev naziva dastnega alana,

. izdaja dlanske izkaznice druStva,

. predlaga obdnemu zboru vrsino alanaflne,

. delegira dlane drustva v zirije, na posvetovanja, na slovesna in delovna zasedanja, festivale,
simpozije in v uradne delegacije ler odbore in druge organe institucij,

. ustanavlja in ukanja komisije dru6tva, doloda naloge in Stevilo njihovih alanov ter lahko
imenuje predsednike komisij,

. doloda poslovanje drustvene administracije,

. sklicuje posvetovalne sestanke dlanstva,

. uresniauje druge naloge, ki izhajajo iz aktov drustva in naloge, ki mu jih 5e dodatno nalo:i
ob6nizbor.

28. 6len
(1) Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat letno. Upravni odbor ima praviloma redne
seje. po potrebi pa tudi korespondendne seje

(2) Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuie predsednik drustva, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik druatva Predsednik sklicuje sele na lastno pobudo ali na zahtevo ene tretjine dlanov
upravnega odbora, nadzornega sveta ali drustvenih komisij.

29. dlen
Vabila za 6ejo upravnega odbora morajo dlani odbora prejeti praviloma najmanj pet dni pred sejo.
Vabilu mora biti priloien predlog dnevnega reda in ustrezno gradivo. O seji upravnega odbora so po
elektronski poiti obveseeni vsi dlani druitva.

30. dlen
Upravni odbor je sklepden, ee je na seji navzodah ved kot polovica dlanov. Veljavne sklepe sprejema
z vedino glasov navzoaih.

IX. PREDSEDNIK DRUSTVA

31. 6len
(1) Predsednik drustva je zakoniti zastopnik drustva.

(2) Predsednaka druitva voli obeni zbor drustva za obdobje dveh let.

(3) Predsednik drugtva:
. upravlja druStvo,
. skrbi, da je poslovanje druStva v skladu z zakonom o drustvih in drugimi predpisi, z

njegovim statutom in drugimi sploanimi akti,
. predstavlja in zastopa drugtvo pred driavnimi in drugimi organi ter organizacijami v

drzavi in v tujini,
. predlaga dnevni red obinega zbora in sej upravnega odbora,
. podpisuje listine, kijih sprejme obdni zbor,
. podpisuje v imenu drustva pogodbe, dogovore in sporazume, h katerim pristopa

druStvo,
. sklicuje seje upravnega odbora in obani zbor drustva,
. podpisuje vse akte druitva ter
. predstavlja in zastopa drustvo v premoZenjskih in pravnih zadqeh-
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32 6len
Predsednik je odgovoren za delovanje druStva v skladu s statutom in pravnim redom RS. Predsednik
drustva za svoje delo odgovarja obdnemu zboru in upravnemu odboru drustva.

IXA. GENERALNI SEKRETAR DRUSTVA

32a. alen
(1) Druitvo ima generalnega sekretarja, ki ga imenuje in razresuje upravni odbor druatva.

(2) Generalni sekretar druitva v skladu s svojo funkcijo opravlja zlasti naslednje strokovno-
administralivne nal€e:
. izvaja tehnidno, strokovno, finanano in adminastrativno podporo za delovanje druStva in

upravnega odbora druitva;
. nudi pomoa predsedniku in podpredsedniku druatva pri organiziranju dela drustva in

upravnega odbora druatva;
. skrbi za zbiranje, pripravo in dostavo gradava;

. pripravlja porooila o delovanju,

. vodizapisnike obdnih zborov in sej upravnega odbora drustva;

. vodi evidenco v zvezi z uresnidevanjem sklepov in odloaitev obanih zborov ter upravnega
odbora drustva:

. koordinara delo komisij, delovnih skupin, strokovnjakov;

. skrbi za pripravo in arhiviranje gradiv ter

. izvaja druge strokovnGgperativne naloge.

(3) Generalni sekretar druStua za svoje delo odgovarja upravnemu odboru drustva

X, KOMISIJE

33. dlen
('1) Upravni odbor lahko za izva,anje posameznih nalog imenuje komisije.

(2) KomisUe so odgovorne upravnemu odboru, o svojem delu pa porodajo na dlanskih sestankih in
na obdnem zboru. Komisije poslujejo po svojih pravilnikih, kijih potrdi upravni odbor.

(3) Naloge in Stevilo dlanov, lahko pa tuda predsednike komisr, doloei upravni odbor. Kadar se na seji
upravnega odbora obravnavajo vpraganja s podrodja posameznih komisij, se na sejo vabijo vodje
dotidnih komasU.

XI, NADZORNI SVET

34. elen
(1) Nadzorni svet je sestavljen iz treh dlanov, ki jih izvoli obdni zbor. Mandatna doba dlanov
nadzornega sveta je dve leti.

(2) elani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika. Nadzorni svet je sklepden, ae so na seji
prisotni vsi trije dlani. Veljavne sklepe sprejema z vedino prisotnih.

(3) Clani nadzornega sveta ne morejo biti obenem dlani up.avnega odbora, lahko sodelujejo na sejah
upravnega odbora, na katere so vedno vabljeni, ne morejo pa glasovati.

35.6len
(1) Nadzorni svet spremlja delo upravnega odbora in drugih organov drustva ter opravlja nadzor nad
finandno-materialnim poslovanjem drustva. Nadzorni svet enkrat letno poroda obdnemu zboru,
kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

(2) Nadzorna svet potrdi zakljudni radun in finandni nadrt.
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36. dlen
Castno razsod,iSce ima tri Clane, kr jih za dobo dveh let izvoli obdni zbo.. Clani izmed sebe izvolijo
predsednika. Castno razsodisee se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev ilanov ali organov
druitva. Obani zbor izvoli tudi dva nadomestna dlana.
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(3) Nadzorni svet ima tudi funkcijo prito:benega organa v postopku sprejemanja novih dlanov. O
morebitni pritoibi zavrnjenega kandidata mora odloditi v roku 3 mesecev. Odloditev nadzornega
sveta je dokoncna.

(4) Nadzorni svet dokonano odloea tudi o pritoZbah v disciplinskem postopku kot drugostopenjski
organ.

(5) Po potrebi lahko nadzorni svet opravlja tudi funkcijo strokovnega telesa drustva (npr. lahko iirira
v funkciji komisije za nagrade ipd.). ee bi se moral alan nadzornega sveta kot alan Ziie zaadi
navzkrizja interesov izloaiti, ga lahko v funkciji dlana:irije nadomesti alan aastnega razsodiSda ali
alan upravnega odbora.

XII, EASTNo RAZSoDISEE

37. alen
(1) Castno razsodiiEe vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim
pravilnikom.

(2) Disciplinske kniitve, kijih obravnava dastno razsodisde, so naslednje:
. krsitve doloeb statuta,
. nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrsevanje sprejetih zadoliitev in funkcijv drustvu,
. neizvr$evanje sklepov organov drustva,
. dejanja. ki kakorkoli Skodujejo ugledu drugtva
. kr.iitve etienega kodeksa drustva in
. druge krsitve, za katere tako dolodajo pravilniki ali drugi akti drustva.

38. dlen
('l) Disciplinski ukrepi, kijih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izrede aastno
razsodisde, so:

' opomin,
. javni opomin (o izredeni kazni se obvestivse dlane drustva),
. suspenz,
. izkljuaitev iz drustva.

(2) Zoper sklep, kiga izda iastno razsodiide, ama prizadeti pravico pritoZbe v roku '15 dni na nadzorni
svet kot drugostopenjski organ. Odloeitev nadzornega sveta je dokonana. Zoper dokondne odloaitve
drustva posameznik lahko zahteva sodno varstvo v roku 1 leta.

XIII. PRENEHANJE MANDATA

39.6len
(1) Mandat dlanov upravnega odbora, nadzornega sveta, aastnega razsodisda in komisij preneha, ae
se dlan odpove alanstvu vteh organih, ga odpokliae obdnizbor, izstopi, je artan ali izkljuden iz drustva,
ae s funkcije odstopi sam alaje z nje razresen zaradi izkljuditve z odloditvijo dastnega razsodiSaa.

(2) V primeru prenehanja mandata dlana upravnega odbora, nadzornega sveta ali aastnega
razsodiada mora o novem dlanu teh organov odloditi obdnizbor; o ostalih odloda upravni odbor.

(3) de mandat preneha predsedniku drustva, prevzame vodenje upravnega odbora in druatva
podpredsednik, kimora najkasneje v roku dveh mesecev organizirati obanizbor.
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XIV. FINANENO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUSTVA

41. dlen
Orugtvo razpolaga s finandnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finandnimi plani, ki jih
sprejme obdni zbor. Finandni naart in zakljudni radun sprejme obdni zbor dru$tva na predlog
upravnega odbora in po porodilu nadzornega sveta.

42. alen
(1) Finandno poslovanje druStva se odvija preko transakcUskega raduna, odprlega pri banki.

(2) Finandno in materialno poslovanje poteka v skladu s pravilnikom o finanano materialnem
poslovanju, v katerem dru6tvo tuda dolodi naiin vodenja in izkazovanje podatkov o finandno
materialnem poslovanju drugtva, ki mora biti v skladu z raaunovodskima standardi za drustva.

43. alen
(1) Ce drustvo pri opravlianju svoje dejavnosti ustvari presezek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
(2) Vsaka deljtev premozenja drustva med njegove dlane je nidna.

44. dlen
(1) Odredbodajalec za upravljanje s sredstvi druStva, kot tudi podpisnjk finananih in materialnih listin,
je predsednik drustva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik druitva.
(2) V 6asu nadomesdanja predsednika prevzame podpredsednik vse pravice, dolznosti in
odgovornost predsednika drustva. V izogib morebitnim nesporazumom napiSe predsednik druitva
podpredsedniku pooblastilo. V pooblastilu mora bitijasno navedeno, v katerem dasovnem obdobju
poteka nadomeSdanje predsednika.

46. dlen
Za pomod pri urejanju finanano-materialnih zadev lahko druitvo zaposli finandnega strokovnjaka v
skladu z veljavno zakonodajo s podroaja delovnega prava.

47. alen
('l) P.emo:enje druitva predstavljajo vse premianine in nepremidnine, ki so last drustva in so vpisane
v inventarno knjigo drustva.

(2) S premoienjem upravlja upravni odbor drustva. O nakupu ali odtujitvi nepremidnin se odloda le
na podlagi sklepa obdnega zbora.

IJ
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40. alen
Viri dohodkov so:

. dlanarina, kijo doloci obani zbor,

. sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in izobraZevalnih oblik,

. dohodek iz dejavnosti drustva in naslova materialnih pravic,

. sredstva, pridobljena s kandidiranjem na javnih nateaajih in razpisih,

. sredstva, pridobuena od dr:avnih organov, institucij in lokalnih skupnosti,

. darila in prispevki posameznikov, organizacij, donatorjev in sponzorjev,

. donacije iz naslova dohodnine v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini (do 0,5%
dohodnine posameznega zavezanca rezidenta),

. dohodki iz pridobitne dejavnosti,

. drugi Prihodki.

45.6len
(1) Finandno in materialno poslovanje je javno.

(2) O svojem finandnem in materialnem poslovanju vodi drustvo ustrezne knjige, ki so vselej dostopne
nadzornemu svetu, predsedniku in alanom odbora, pooblasdenim s sklepom odbora.
(3) Vsak alan ima pravico vpogleda v Iinandno in materialno dokumentacro in poslovanje drustva.
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48. alen
Drustvo ima lahko tudi sponzorje ali donatorje. To so lahko fizi6ne ali pravne osebe, ki drustvu
materialno, moralno ali kako drugade pomagajo. Sponzorji ali donatorji lahko sodelujejo in
rczpravlj{o na sejah obenega zbora, nimajo pa pravice odlodanja. S posameznimi sponzorji,
donatorji in financerji lahko upravna odbor in v njegovem imenu predsednik druStva sklene posebno
pogodbo o medsebojnih obveznostih.

XV. JAVNOST DELA DRUSTVA

49. alen
elane drustvo obvesia:

. preko elektronske poste,

. s pravico vpogleda ilanov v zapisnike organov druatva,

. preko drustvenega glasila,

. preko spletne strani drustva,

. preko druibenih medijev

. preko sredstev javnega obvesdanja.

50. dlen
(1) SkSo javnost drugwo o svojem delu obvesda tako, da so seje organov drustva za alanstvo javne,
da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih
organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obvesaanja.

(2) Zapisniki sej vseh organov drustva, komisijin pododborov so na vpogled dostopni vsakemu alanu
drugtva.

51. dlen
Za zagotovitev javnosti dela in toanost informacij o delu drustva je odgovoren predsednik druitva

XVI. PRENEHANJE DRUSTVA

52. dlen
DruStvo preneha delovati:

. po dolodalih zakona,

. po sklepu obdnega zbora,

. 6e Stevilo dlanov pade pod tri.
Za pravnomocnost sklepa o prenehanju je potrebna dvotretjinska na\.zoanost dlanov drustva, ki

sprejmejo sklep z dvotretjinsko vedino glasov. Ce obini zbor ni sklepden, se skliae nov obani zbor, ki

sklepa o razpustitvi drustva in glasuje z dvotretjinsko veaino glasov, 6e je navzoda vsai polovica

dlanov. Nato se uvede pisni referendum, pri katerem se morata izredi za prenehanje vsaj dve tretjini
dlanov druBtva.

54. alen
V primeru prenehanja drustva preide njegovo premoienje na ZVEZO DRUSTEV SLOVENSKIH
FILMSKIH USTVARJALCEV (kratko: ZVEZA DSFU), Ljubljana, matiana St. 4099117000, ko bo
ZVEZA DSFU pridobila status nevladne organizacUe v iavnem interesu. Proraaunska sredstva se
vmejo proradunu.
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53. dlen
Ce druStvo preneha delovati, mora predsednik v 15 dneh obvestiti pristojni organ, pri katerem je
drustvo vpisano v register.
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XVII. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

55 alen
Ta statut je sprejel obdni zbor druitva dne 2.7. 2020 in velja takoj. Uporabljati se zadne z dnem
vpisa statuta druitva v Register d.ustev pri Upravni enoti Ljubljana. S sprejemom tega statuta
preneha veljati statut sprejet na obanem zboru dne 6. 3. 2020.

Ljubl)ana,2. 7. 2O2O Predsednica Druitva slovenskih re:iserjev
Urga Menart

DIRECTORS
GUILD OF
SLOVENIA
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