
Na podlagi 16. dlena Zakona o druitvih (Uradni list RS, St. 6l/06, 9'l/08 - odl. US, 95/08 - skl. US, 58/09, 39/11
in 64111 - uradno preciseeno besedilo; ZDru-1) je Generalna skupscina Zveze druStev slovenskih filmskih
ustvar.ialcev na svoji seji dne 10. 3. 2021 v Ljubljani sprejela naslednji

STATUT
ZVEZE DRUSTEV SLOVENSKIH FILMSKIH USTVARJALCEV

SPLOSNE DOLOCBE

1. elen

Zveza drustev slovenskih lilmskih ustvar.ialcev (v nadaljnjem besedilu: Zveza) je prostovoljna, samostojna in
neodvisna, nepridobitna in neprofitna zveza drustev, v katero se povezujero nacionalna krovna strokovna
slovenska drustva, z namenom, da uresnieujejo svo.je skupne stanovske, druzbene, kultume in narodne
interese, z zavestim delovanjem v prid razvoja slovenske nacionalne kinematografije in avdiovizualne kulture,

2. dlen

Ta statut doloda: ime in sedez Zveze, namen in naloge Zveze, naein velanjevanja in prenehanje ebnstva v
Zvezi, naein upravlianja Zveze, pravice in dolznosti Elanic Zveze, zastopanje Zveze in zastopanie dlanov Zveze,
financiranje Zveze in nadin opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finanenimi sredstvi, naain sprejemanja
sprememb in dopolnitev temeljnega akta, zagotavljanje javnosti dela Zveze, naein prenehanja Zveze in
razpolaganje s premoienjem v takem primeru.

3. dlen

Naziv Zveze je Zveza dru5tev slovenskih filmskih ustvarjalcev.

Skrajsano ime Zveze je: Zveza DSFU.

Kratica Zveze je ZDSFU in se ne uporablja v pravnem prometu.

Naziv v angleSiini je The Slovenian Federation of FilmmakeF Guilds (ZDSFU).

Sedei Zveze je v Ljubljani, poslovni naslov sede:a Zveze je Kersnikova 12, 1000 Ljubljana.

Zveza deluje na obmoeju Republike Slovenije. Zveza deluje tudi v okviru mednarodnega sodelovanja s
sorodnimi zvezami oz. organizaciami v tujini.

4. 6len

Zveza ima svoj znak in Zig.



5. 6len

Zveza je pravna oseba zasebnega prava.

Zvezo v odnosu in pravnem prometu s tretjimi, v postopkih pred sodisdi ter upravnimi in drugimi organi in \,

zadevah v zvezi z delouanjem Zveze, samoslojno zastopa predsednik Zveze, v njegovi odsotnosti pa 9a (po
pooblastilu) nadomeSaa njegov namestnik.

Zueza deluje po nadelih demokratianosti, humanizma, neslrankarskega opredeljevanja, javnosti dela in
enakooravnosti drustev v Zvezi.

6. dlen

Zueza lahko pri svojem delu sodeluje z nacionalnimi in mednarodnimi drustvi oz. zdruzenji, organizacijami in
zvezami drustev v Slovenii in v tujini, ki imajo sorodne namene, cilje in naloge, ter se v njihove strukture lahko
tudi vilanjuje.

Zveza lahko za potrebe izvajanja lastne dejavnosti sklene z delavcem ustrezno pogodbo o zaposlitvi.

7. 6len
Spoln a slovn iin a obl ika

V tem statulu uporabljeni izrazi, ki se nanasajo na osebe in so zapisane v moski slovnidni obliki, so uporabljen
kot nevtralni za:enski in moski sool.

CILJI IN NALOGE ZVEZE

8. 6len

Osnovni namen Zveze je vzpodbujanje k samostojnemu, svobodnemu in ustvarjalnemu delovanju dianov
Zveze tet ruzuianje odgovornega odnosa dlanov Zveze in treljih do poklicev, ki se pojavljajo v filmski in drugi
avdiovizualni produkciji, ter vzpodbujanje poglobljenega spoznavanja dela slovenskih kot tudi tujih filmskih in
drugih avdiovizualnih ustvarjalcev.

9. alen

Zueza ima naslednje cilje:
. skrbi za uveljavljanje slovenske filmske umetnosti in druge avdiovizualne umeinosti ter del
slovenskih filmskih in drugih avdiovizualnih ustvarjalcev na podrodju Republike Slovenije in zunaj njenih
mela,

. skrbi za urejanje zakonodaje in razmer na slrokovnem, kulturnem, stanovskem in socialnem
podrodju,

. se na vse zakonile naaine, v skladu s stoletno tradiciio slovenskega tilma in v skladu z vsemi
vel.iavnimi zakoni, zavzema za ustvarjalno svobodo ter 6im boljsi polozaj slovenskega avdiovizualnega
sektorja,

. ustuarja pogoje za razvoj lilmske in druge avdiovizualne umetnosti in dejavnosti v Slovenijiter
pomaga pri uspesnem predstavljanju in delovaniu druatev, povezanih v Zvezo, v slovenskem in tujem
orosloru.
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. poskusa zagotoviti dim boljae pogoje za ustvarjalno delo slovenskih filmskih in drugih avdiovizualnih
ustvarjalcev, za svoje dlane poskusa tudizagotoviti pravi6no povra6ilo in boljse delovne pogoje in v tem
pogledu poskusa v delovanju med svojim dlanstuom vzpostaviti enotnost ter v njihovem imenu osnovati,
uvel.iaviti in zagotoviti standardne minimalne pogoje, se zanje pogaja v odnosu z dr:avo in z zakonodajno in
izvrsilno oblastjo, zastopa interese v pogajanjih pri sprejetju socialnih resitev, se sindikalno udejstvuje,

. skrbi za dvig strokovne ravni svojih 6lanov ter se zavzema za sprejetje in spostovanje moralnih nade
pri delovanju Zveze ln njenih alanov,

. se zavezuje sprejeti in objaviti eti6na pravila stroke ter opogumljati svoje olane, da jih spostujejo,

. nzvija kulturno dejavnost s spodbujanjem kulturne ustvar.ialnosti, s kulturno vzgojo in z
izobraZevanjem,

. na filmskem in drugem avdiovizualnem podro6ju sodeluje z ustreznimi anstitucijami in pedagogi pri
vzgoji in izobra;evanju mladine in pedagoskih delavcev, se vkljudu.,e v javne razptave v zvezi z tazvojem in
tinanciranjem javnega solstva ter daje mnenje k predlogom novih programov in kljuenih udnih nadrtov s
podrodja viSjega oz. visokosolskega izobraZevanja ter tudi s podrodja predsolskega, osnovnosolskega in
srednjeSolskega izobraZevanja,

. skrbi za razvoj in promocUo filmske in druge avdiovizualne umetnosti v Sirsi druibiter prireja
promoci.iske prorekcije.

10. 6len
N e p ri dob itn e dej av nosti Zv eze

Cilje iz predhodnega 6lena uresniauje Zueza z izv4anjem naslednjih nepridobitnih nalog oziroma dejavnosti:
. koordinira delo drustev, povezanih v Zvezo,

. uveljavlja in zastopa interese svojih dlanov v druzbenem Zivljenju,

. obravnava in zavzema stalisaa do vseh za svoje dlane pomembnih vprasanj, svojim 6lanom nudi
strokovno pomod in podporo s podroija svojega in njihovega delovanja,

. organizira strokovno izobraZevanje dlanov v obliki seminarjev in tedajev,

. organizira javne predstavitve dejavnosti Zveze in dlanic Zveze v obliki strokovnih sredani, projekcij,
retrospektiv, javnih prireditev in simpozijev

. posreduje mnenja in staliSda o predlogu nacionalnega kulturnega programa ali o programih s
podroaja kinematografije, mediev (televizije idr) in novih medijev (digitalne avdiovizualne storitve, svetovni
splet idr.), ki so predlagani za financiranje iz javnih sredstev,

. sodeluje pri sestavljanju zakonov, predpisov, nadrtov za podroeje kinematografie, medijev (televizie
idr.) in novih medijev (digitalne avdiovizualne storitve, svetovni splet idr.), ter vsakrsne produkcije in
distribucije avdiovizualnih del,

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

o lahko izdaja glasilo Zveze,

. sodeluje pri aktivnostih na kulturnem podroaju (zaloznistvo, knjiinidarstvo, tisk in drugi medii,
filmska in gledaliSka dejavnost, umetniske nagrade in podobno) v skladu z veljavnimi predpisi s tega
podroeja,

. sodeluje s sorodnimi zvezamidruitev, drustui in ustanovamidoma in po svetu,

. sodeluje z vzgojno izobraZevalnimi ustanovami in zavodi pri izdelavivzgojno izobrazevalnih
programov,

. sodeluje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami,



. sodeluje s tujimi in z domadimi strokovnjaki, organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali
znanstveno ukvarjajo s podrodjem filmskega in drugega avdiovizualnega ustvarjanja,

. strokovno usposablja in izpopolnjuje znanje filmskih in drugih avdiovizualnih ustvarjalcev in njihovih
drugtev, povezanih v Zvezo.

. skrbi za ohranitev scenarijeY snemalnih knjig in drugega gradiva, ki pri6a o delovanju reziserjev in
drugih Iilmskih ter avdiovizualnih ustvarjalcev

. organizira domade in mednarodne projekcije drustev, povezanih v Zvezo in organizira gostovanja
tujih filmskih in drugih avdiovizualnih ustvarjalcev v Sloveniji po programu Zveze,

. prizadeva si za povedanje prostorov in povrsin za tilmsko dejavnost,

. z nasveti, razlagami in pojasnili pomaga drustuom v Zvezi pri njihovem strokovnem delovanju,
vzpodbuja izdajanje strokovnih glasilter publikacij s filmsko-umetnigkega podro6ja,

. lahko zbira in hrani arhiv, fototeko, diateko, videoteko in dokumentacijo dejavnosti drustev ter filmske
dejavnosti filmskih in drugih avdiovizualnih umetnikov, kj so dlani (podrodnih) drustev.

. clanom Zveze pomaga pri flnandnem svetovanju glede obradunavanja avtorskih honora4ev in
dav6ne obremenitue njihovih elanov,

. svetuje tujim organizacijam, kiZelijo izvajati filmsko dejavnost na obmodju
organizactskega kakor glede frnandnega vidika izvedbe

RS tako glede

. opozatja javnost na odnos do slovenskega flma in se zavzema za uslrezno vrednotenie
slovenskega tilma v javnem Zivljenju ter v drzavnih ustanovah,

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

. organizira sre6anja s podobnimi zvezami in druStvi az tujine ter z znanimi doma6imi in tujimi filmskimi
ustvarjalci, promovira poklice s podrodja filmskega in drugega avdiovizualnega ustvarjanja,

. organizira in koordinira sestanke s podrodja delov a\a Zveze in njenih dlanov, na katerih zastopa
interese svojih dlanov,

. predlaga kandidate za drzavne nagrade s podrodja kulture, predlaga kandidate za nagrade na
podrodju filmske in druge avdiovizualne umetnosti in ustvarjanja v tujini,

. zastopa svoje 6lane pri njihovih pravnih poslih in v razmerjih z narocniki in/ali uporabniki oz. v drugih
primerih (na primer; pri pogajanjih in sklepanju pravnih poslov z uslreznimi kolektivnimi organizacijami v
Sloveniji in v tujini),

. omogoaa zastopanje svojih dlanov (in tudi njihovih dlanov) v postopkih pred sodisai in drugima
drzavnimi organi zaradi varstva njihovih pravic in pravnih interesov

. zastopa in 56iti moralni in strokovni ugled drustev in filmskih ter drugih avdiovizualnih umetnikov,

. lahko pristopi k ustanoviteljstvu oz. ustanovi ustrezno kolektivno organizacijo za uvel.iavljanje
avlorske oz. sorodnih pravic s podrodja delovanja Zveze oz. svojih 6lano,.,

. podaja predloge za spremembo zakonodaje (vkljudno s podzakonskimi akti in drugimi predpisi) s
podroaja delovanja druatua ter pri tem javno izvaia zavzeta staliE6a.

11. alen
P ri d o bitn e dej avnosti Zve ze

Za doseganje svojih ciljev in nalog lahko Zveza skladno s predpisi opravlja tudi naslednje pridobitne dejavnosti,
ki so po standardni kvalifikacti dejavnosti opredeljene kot:
. organizara strokovno izobrazevanje v obliki mojstrskih delavnic, seminarjev in te6ajev:

85.590 Drugje nerazvriaeno izobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje



85.520 lzobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podroeju kulture in umetnosti
85.600 Pomo2ne dejavnosti za izobrazevanje

. organizira javne prireditve, relrospektive, projekcije, simpozije, strokovne posvete, razstave in
umetniske vedere, festivale in podelitve nagrad:

82.300 Organiziranje razstav. sejmov, sredanj
90.020 Spremljajode dejavnosti za umetniSko uprizarjanje

. izdaja strokovno literaturo, publikacije in nosilce zvoka in slike ter drugade javno predstavlja
ustvarjalnost s svojega podrodja delovanja:

18.130 Priprava za tisk in objavo
18.200 Razmnozevanie posnetih nosilcev zapisa
58.110lzdajanje knjig
58.120 lzdajanje imenikov in adresarjev
58.130 lzdajanje dasopisov
58.140 lzdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo zaloznistvo
59.'l'10 Produkcija filmov, video fllmov televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.1 40 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvodnih zapisov in muzikatij
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
77.4OO Dajanje ptavic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaseitenih del

. podaja narodena strokovna mnenja, zastopa dlane in posreduje za dlane:

74.900 Drugje nerazvrsdene strokovne in tehniine dejavnosti (drugo strokovno in znanstueno svelovanje;
posredni3tvo pri trgovanju z avtorskimi pravicami)

94.1 20 Dejavnost 6lanskih organizacij.

Dohodke iz omenienih pridobitnih dejavnosti mora Zveza porabiti za osnovno dejavnost, zaradi katere je bita
uslanovljena.

12, dlen

Glavna dejavnost Zveze je nepridobitna in predstavlja ustvarjanje in izboljsevanje pogojev za delovanje vseh
lilmskih in drugih avdiovizualnih ustvarjalcev na vseh podrodjih, ki so kakorkoli povezana s filmskim in
avdiovizualnim ustuarjanjem ter vzpodbujanje poglobljenega spoznavanja delovanja in del slovenskih kot tud.
tujih filmskih in avdiovizualnih ustvarialcev.

Neprofltnost Zveza uresniauje tudi tako, da presezek prihodkov nad odhodki uporablja izklju6no za doseganje
svojega namena ali ciljev, svojega premozenja pa ne deli med svoje dlane ali druge osebe.

ELANSTVO

13. dlen

ClaniZveze so nacionalna krovna strokovna drustva, ki zdruzujejo filmske in druge avdiovizualne ustvarjalce,
ki filmsko ustvarjaio ali izvajajo drugo z avdiovizualno dejavnostjo povezano ustvlrjalnost. Nacionalna kiovna



strokovna drugtva so tista druSlva, ki so registrirana in pokrivajo delovanje na celotnem obmodju Republike
Slovenije in ki v svojem ilanstvu zdruiujejo lahko tudi manjsa, lokalna drustva (nacionalnost) in na ta nadin
delujejo kol skupna krovna drustva po posameznem podrodju filmskega in drugega avdiovizualnega ustvarjanja
(krovnost), obenem pa gre za drustva, kidelujejo kot strokovna in tako zdruzujejo poklicno dejavne dlane, ki se
s filmsko in drugo avdiovizualno umetnostjo ukvarjajo profesionalno (strokovnost).

Clanstvo v zvezije prostovoljno. Zvezi se lahko pridruiijo drustva, 6e izpolnjujejo pogoje za alanstvo:
. da gre za druilvo, v katerem se zdruzujejo dlani, ki delujejo na podrocju filmskega in drugega
avdiovizualnega ustvarjanja, pri tem pa

. gre za drustvo, ki zdruzuje 6lane, ki strokovno (poklicno oz, profesionalno) delujejo na posameznem
oZjem strokovnem podroaju in na nacionalni ravni kot krovno druStvo,

. da poda prosnjo za velanitev,

. s podpisano pristopno izjavo,

. da plaaa dlanarino in/alienkratno pristopnino, glede na velikost pristopajodega drustua, de tako
doloai pristojni otgan Zveze.

Trenutno prepoznana krovna strokovna podroaja so naslednja:
. sektor reiije (zdruiuje reziserje, asistente re:iserje in druge delavce v tem sektorju)

. sektor scenaristike (zdru:uje pisce scenartev, avtorje dialogov in druge delavce v tem sektorju)

. sektor kamere (zdruzuje direktorje fotografrje in snemalce ter druge delavce v tem sektorju)

. sektor animacie (zdru:uje animatorje in druge delavce v tem sektorju)

. sektor scenografije (zdruiuje scenografe in druge delavce v tem sektorju)

. sektor kostumografije (zdruzuje kostumografe in druge delavce v tem sektorju)

. sektor oblikovanja maske (zdruiuje slikarje oz. oblikovalce mask in druge delavce v tem sektorju)

. seklor postprodukcije (zdruiuje montazerje, oblikovalce zvoka, koloriste in druge delavce v tem
sektorju)

. sektor filmske produkcUe (zdruiuje kinemaiografske in druge filmske producente ter druge delavce !
tem sektorju)

. sektor avdiovizualnih igralcev (zdruzuje igralce in druge delavce v tem sektorju).

Clan Zveze lahko postane vsako drustvo, ki poda popolno proinjo za vilanitev, izpolni pogoje za dlanstvo in
podpiae pristopno izjavo, katere vsebino sprerme najvisji organ druStva (zbor dlanov druitva) in vsebu.ie izjavo
o:
. prostovoljnem vkljudevanju v Zvezo,

. sprejemu in spoitovanju pravil in drugih aktov Zveze,

. priznavanju Zveze kot osrednje in krovne nacionalne organizacije za podrod.ie tilmske umelnosti oz.
avdiovizualnega ustvarjanja.

S podpisano pristopno izjavo pristopni 6lan dovoljuje Zvezi tudi obdelavo podatkov, kijih Zveza za izvrsevanie
svojih nalog in ciljev potrebuje. [Ied te podatke sodijo tako osebni podatki kot tudi podalki zaupne narave.
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14. Cten

Pristopno izjavo podpige predsednik drustva, ki pristopa v Zvezo, ali drugi zakoniti zastopnik takega drustva.

Prosnja drustva za vdlanitev v Zvezo je popolna, ee obsega:
. odlodbo pristojne upravne enote o ustanovitvi oziroma registraciji drustva,

. ime odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika drugtva,

. kopijo veljavnega statuta, katerega vsebina je v skladu s statutom Zveze,

. sklep najvisiega organa drustva, da Zeli druStvo postati dlan Zveze,

. izjavo o Stevilu 6lanov, kijo podpise zakoniti zastopnik pristopa.iodega druStva.

Postopek sprejemanja novega drustva v Zvezo izpelje Upravni odbor Zveze, pri katerem se vlozi prosnia za
velaniteY Generalna skupSdina pa pristopajode drustvo potrdi ali zavrne.

15, 6len
Pravice in obveznosti druStev, vdlanjenih v Zvezo

Pravice druitev, vdlanjenih v Zvezo, so naslednje:
. v skladu z doloiilitega statutia predlagajo kandidate za organe Zveze,

. volijo in so izvolieni v organe Zveze,

. preko svojih predstavnikov/delegatov sodelujeio pri delu organov Zveze,

. sodeluiejo pri spreiemanju oziroma pri spremembi statuta Zveze.

. se aktivno vkliueuiejo v realizacijo dogovorjenih programov dela,

. so upravideni do pomodi in pojasnil organov Zveze,

. da uporabljajo skupne doseUke in rezultate delovanja Zveze pri svojem delu,

. da uresnieuiejo svoie posebne interese na podrodju dejavnosti Zveze,

. da sodelujejo pri izdelavi programa Zveze in so seznanjenis poslovanjem Zveze terz njegovim
fi naneno-materialnim poslovanjem,

. da prejemajo nagrade in pohvale za delo v Zvezi ler za doseZene uspehe.

Obveznosti drustev, vdlanjenih v Zvezo, so:
. da akti drustev, vdlanjenih v Zvezo, niso v nasprotju z akli Zveze

. izpolnjujejo dolocbe statuta in drugih aktov Zveze ier skrbijo za ugled Zveze in ga varujeio,

. da upostevajo in uresnidujejo odloditve organov Zveze,

. da sooblikujejo in uresnidujejo cilje in naloge Zveze,

. da ob izvolitvi delujejo v organih Zveze,

. da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresnidevanju cil.iev in nalog Zveze,

. da plaaujejo elanarino Zvezi, de je taka clanarina dolodena,

o da pladajo enkratno pristopnino, deje taka prisiopnina dolodena,

da Zvezi posredujejo podatke o svojih dlanih in jo sproti obvesdajo o spremembah etanstva v
drustvih. ki so elani Zveze.



da dajejo Zvezi informacije, potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih narog,

da predlagajo nagrade in priznanja kateregakoli organa Zveze,

da posredujejo izkusnie in znanje mlajsim dtanom Zveze.

16. dlen
Cl an arina in p ti stopnin a

Drustva, kiso 6lani zveze, plaaujejo zvezi 6lanarino v visini in na nadin, ee oz. kotjo vsakokrat doloCi Generalna
skuDseina Zveze.

Pri prvem vstopu drustva v Zvezo lahko Upravni odbor Zveze dolodi enkratno pristopnino glede na velikost
pristopaiodega drustva in Stevilo njegovih Clanov.

17. dlen
lzvajanje filmske dejavnosti v tujini

V primeru, da posamezniki iz drustev, vdlanienih v zvezo, izva.iajo lilmsko ali drugo avdiovizualno deiavnost v
tujini, lahko nastopa.io v imenu zveze le v primeru, da imajo za to pisno pooblastilo Zveze. Ce iaksnega
poob_laslila nimalo, lahko nastopajo le kot samostorni predstavniki drustva, vclanienega v Zvezo. O poobtastiiu
odloda in ga izda Upravni odbor Zveze.

'18. 6len
Prenehanje danstva

ehnstvo drustva v Zvezi preneha:
. s prostovoljnim izstopom,

. z izkljuditviio,

. s prenehanjem delovanja drustva,

. s prenehanjem delovanja Zveze.

19. elen
Prostovoljni izstop

Drustvo iz zveze izstopi prostovoljno tako, da poslje zvezi pisno izjavo o izstopu, kijo sprejme najvigji organ
druitva, ki izstopa in jo podpise zakoniti zastopnik izstopaiodega druStva.

20.6len
lzkljuCitev

DruStvo je lahko izklju6eno iz Zveze, ee:
. grobo krsi dolodila tega statuta ali drugih sptosnih aktou Zueze,

. zavestno krsi sklepe Zveze ali ee jih brez upravieenega razloga node izpolnievati,

. zavestno ravna proti interesu Zveze,



. ne izpolnjuje financnih obveznosti do Zveze in zapadlih obveznosti ne izpolni niti v roku 15 dni po
prejemu opomina zaradi nepladila.

lzkljuditev je oblika disciplinskega ukrepa.

O izkliueitvi drustva iz Zveze odloda Upravni odbor Zveze po postopku, ki je doloden v disciplinskem pravilniku.
V primeru, da Generalna skupsdina Zveze potrdi disciplinski ukrep izkljueitve drustva iz Zveze, Generalna
skupseina Zveze odloea z 28 veeino navzoeih predstavnikov drustev valanjenih v Zvezo. Na zasedanj-
Generalne skupSdine Zveze ima drustvo, kije v postopku, pravico, da se pred odlodanjem izjasni o kraitvi.

21. Elen
Preneh anje de lov anj a druStua

Steje se, da je drustvo, ki je sicer 6lan Zveze, prenehalo z delovanjem, ee je izbrisano iz registra drustev ki je
dostopen preko portala AJPES.

Ce dru5tvo ni izbrisano in zaradi neaktivnosti oz. dejanskega nedelovanja tudi na poziv Upravnega odbora
Zveze, naj se izjasni o svojem delovanju, odgovori negativno oziroma kljub dvakratnemu opominjanju sploh ne
odgovori v roku 30 dni od oddaje priporoceno odposlanega drugega opomina, se Steie, da je to drustvo
prenehalo z delovanjem in se ga drta iz Zveze na podlagi sklepa Generalne skups eine Zveze.

ORGANI ZVEZE

22. ebn

Organi Zveze so:
r generalna skupsdina (v besedilu statuta ludi: Generalna skupscina Zveze ali GS),

. upravni odbor (v besedilu statuta tudi: Upravni odbor Zveze ali upravni odbor Zveze ali Upravni
odbor ali UO),

. nadzorni odbor (v besedilu statuta tudi: Nadzorni odbor ali NO),

. dastno razsodisde (v besedilu statuta tudi: eastno razsodiSde ali eR),

. umetniski svet (v besedilu statuta tudi: Umetniski svet ali US) kol neobvezen in ad hoc organ.

Funkcionarji Zveze so:
e predsednik Zveze (v besedilu statuta tudi: Predsednik Zveze),

. namestnik Predsednika Zveze,

r predsednik Nadzornega odbora (v besedilu statuta tudi: Predsednik NO),

. podpredsednik Nadzornega odbora (v besedilu statuta tudi: PredEednik NO),

. predsednik Castnega razsodisda (v besedilu statuta tudi: Podpredsednik eR),

. podpredsednikCastnegarazsodisea,

. eastni predsednik Zveze (v besedilu statuta tudi: eastni predsednik) kot neobvezni funkcionar,

. generalni sektelat Zveze (v besedilu statuta tudi: Generalni sekretar).



Razen pri GS je mandatna doba dlanov rednih organov in funkcionarjev Zveze 4 leta, z moZnostjo enkratne
neposredne ponovne izvolitve. Pri volitvah funkcionarjev Zveze v UO in NO praviloma velja nadelo rotacije med
druStvir.

Vsak funkcionar in 6lan organa Zveze je osebno odgovoren za svoje delo ter za delo in odloditev organa, v
kalerem dela in je obenem obvezan porodati svojemu matidnemu organu o nujnih zadevah nemudoma, sicer
pa v roku 7 dni po kondanem poslovnem dogodku (kot so npr. seje organov, sestanki, posveti, obravnava neke
problematike,...).

umetniSki svel je neobvezen in obdasen organ, katerega mandatna doba dlanov je vezana na dobo ad hoc
ustanovitve oz. na namen obeasne vzpostavitve delovanja tega organa (npr. po posameznem projektu ali
resevanju zadeve) in znasa najved 2 leti.

l\4andat Generalnega sekretarja zveze je vezan na mandat upravnega odbora. Funkcija Generalnega
sekretarja je pla6ana funkcta.

Clanizveze morajo izmed svojih rednih dlanov imenovati svojega predstavnika v Upravnem odboru zveze ter
svoje delegate za dlane Generalne skupSdine Zveze v skladu s pravili tega statuta.

Pra_v tako morajo dlaniZveze predlagati po enega ('l) kandidata izmed svojih rednih dlanov kot svoje kandidate
za 6lane drugih organov Zveze aliza funkcionarja Zveze. Ce takemu kandidatu iz kateregakoli razloga preneha
dlanstvo v izvornem drustvu, mu preneha kandidatura, de je :e izvoljen, pa tudi mandit v organi zueze o..
funkcija v zvezi. v primeru prenehanja mandata/funkcije ga nadomesti nadomestni 6lan, lii ga prav tako
predlaga dlan Zveze.

C) GENERALNA SKUPSCINA ZVEZE

23. dlen
Sestava Generalne skupiiine

Generalna.skupsiina Zveze je najvisji o(gan Zveze, ki ga sestavljaio imenovani predstavniki (t .j. delegati) vsen
drustev, vdlanjenih v Zvezo.

svoje pravic€ in obveznosti izvrsujejo dlani zueze na Gs preko delegatov oz. delegatskega sistema na
naslednji nadin:

. drustvo kot dlan Zveze, ki ima od 1 do 10 svojih dlanov, lahko delegira 1 6lana v GS Zveze,

. drustvo kol elan Zueze, ki ima od 11 do 20 svojih dlanov, tahko detegira 2 6tana v cS Zveze,

' drustvo kot 6lan zveze, ki ima od 21 do 30 svojih alanoy rahko deregira 3 alane v Gs zveze,
. drustvo kot dlan Zveze, ki ima od 3'l do 40 svojih dlanov, lahko delegira 4 dlane v GS Zveze,

' drustvo kot dlan Zveze, ki ima ved kot 41 svojih dlanov, lahko delegira najved 5 alanov v GS Zveze.

Delegata izmed svojih dlanov za vsako GS posebej poimensko dolodi oz imenuje drustvo, ki je dlan Zveze, in
lo sporoai upravnemu odboru zveze s seznamom deregatov najmanj 7 dni pred Gs zveze. skupaj s seznamom
delegatov mora drustvo, kije 6lan Zveze, poslati Upravnemu odboru Zveze tudi sklep o nlihovem imenovanju.
Oseba. ki ni na seznamu in zamenjuje 2e imenovano osebo, se mora izkazali s poo6lastilom zat<onitefia
zastopnika drustva in mora biti 6lan tega drustva.

' Naaelo rotacte med dru6tvipomeni, da se npr. na funkcti Predsednika Uo in stem Predsednika zveze izmenjuje.lo predstavniki iz posameznih
druatev - npr. najprel le na tofunkcijo izmed ilanov uo izvoljen ala n, ki v uo predstavtja d rultvo rdiseiev,;;siednj i mandat Je v to funkcto
lahko izvoljen le katerikoli od alanov UO, ki predstavljajo druga drugtva (npr. drustvo snemalcev) rc.



Zakoniti zastopnik alanice Zveze mora hkrali s seznamom delegatov za GS Zveze Zvezi poslati tudi podpisano
izjavo o trenutnem Stevilu alanov drustva, kije alan Zveze.

24. e|€n
Naloge in pistojnosti GS

Naloge in pristojnosti Generalne skupsdine so zlasti naslednje:
. sklepa o dnevnem redu.

. sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge pomembnejse akte Zveze ter svoj poslovnik,

. potrjuje dlane Upravnega odbora Zveze,

. voli, imenuje in razresuje dlane drugih organov Zveze in nadomestne dlane v organih Zveze ter
funkcionarje Zveze, za katere tako doloda ta statut,

. ustanavlja in ukinja sklade in druga delovna lelesa po potrebiza resevanje posebnih nalog,

. potrjuje odloditve o vdlanitvi novih druilev v Zvezo in o izkljueitvi drustev iz Zveze ter odloda o
alanstvu v Zvezi, kadar o tem ne odloda Upravni odbor Zveze.

. odloda o dlanarini oz. pristopnini in njeni visini,

. odloaa o vdlanitui Zveze v ustrezne organizaci.ie doma in v tujini, o izstopanju iz njih ter o delitvi
lastnih pristojnosti in zadolzitev znotraj njih,

. daje smernace za delo Zveze ter sprejema program dela Zveze,

. sprejema letne in dolgorodne delovne ter flnandne programe Zveze, potrdi na6rt dela, dokondno
potrdizakljudni ra6un in finandni nadrt,

. . odlo6a o pritoibah zavrnjenih kandidatov za alane ter dokondno potrdi ali zavrne odloeitev aastnega
razsodiSca o izkljuditvi dlana,

. odloda o nakupu in prodaji nepremidnin.

. odloda o pritozbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega sveta in dastnega razsodigea,

' odloda o drugih zadevah, kijih predlagajo organi in dlanidrugtva v skladu z namenom in s cilii
druStva,

. sklepa o prenehanju delovanja drustva,

. razpravlia in sklepa o globalnjh in strateikih usmeritvah filmske umetnosti in drugih avdiovizualnih
ustvarjalnosti v sloveniji ter v zvezi s tem sprejema programska izhodis6a in materialne oinove njenega
delovanja in razvoja ter ocenjuje njeno uresniaevanje,

' sprejema poroaila o delovanju in posrovanju zveze ter s tem v zvezi "azvavlja in skrepa o delu
Zveze ler obravnava in sprejema porodila o delu Upravnega odbora Zveze in NO,

. na predlog Upravnega odbora Zveze odloca o visjni dlanarine in/ati prislopnine,

. sprelema poslovnik o svojem delu,

' sprelema in spreminja statut in druge sploSne akte Zveze, razen organizacijskih in administrativno-
tehnidnih, ki jih lahko sprejme in potrdi Upravni odbor Zveze,

. sklepa o zdruzevanju Zveze v druge zveze z enako alj podobno dejavnostjo,

. odloda o pritozbah zoper sklepe organov Zveze,

. odloda o drugih pomembnih vprasanjih, za katereje pristojen na podlagitega statuta.
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25. ilen
Redno zasedanje GS

Zasedanja GS so redna in izredna. O vseh zasedanjih (rednih, izrednih, volilnih) se pise zapisnike, ki morajo
biti sestavljeni, podpisani in overovljeni v roku 7 dni po koncu zasedanja oz. seje GS ter poslani 6lanom Zveze.

Redna zasedanja GS so najmanj enkrat letno. Praviloma je vsaka 4 leta volilna GS, ki je lahko izvedena skupaj
z rednim zasedaniem GS ali lodeno na posebnem volilnem GS.

Redna zasedanja GS sklicuje Predsednik Zveze s pisnim vabilom vsem druStvom, velanjenim v Zvezo, naimanj
15 dni pred zasedanjem, z navedbo dnevnega reda in s pisnim gradivom, pripravljenim za obravnavo na seji
GS.

GS lahko veljavno sklepa le o vprasaniih in zadevah, ki so na sprejetem dnevnem redu. O vprasanjih in
zadevah, ki niso na predlaganem dnevnem redu, lahko GS veljavno sklepa le v primeru, ee pred todko >sprejem
dnevnega reda( za to glasuje vedina navzoeih predstavnikov.

PodrobnejSa pravila o svojem delovanju lahko GS dolodi v svojem Poslovniku.

26. 6len
lzredno zasedanje GS

lzredno zasedanje GS se skliee za obravnavo posameznega vpraSanja ali vprasanj ali za izvedbo izrednih
volitev, kar pomeni, da na izrednem zasedanju GS odloca le o zadevi, za katero je sklican.

lzredno GS sklide Upravni odbor Zveze, in sicer:
. na lastno pobudo,

. na zahtevo najmanj ene tretiine drustev, vdlanjenih v Zvezo,

. na zahtevo NO.

Upravni odbor Zveze mora sklicati GS v roku 30 dni od prejema pisnega predloga za sklic. Ce Upravni odbor
Zveze kljub podanemu pisnemu predlogu ne skliee Generalne skupseine, jo na osnovi zapisnika NO oziroma
pisne zahteve tretjine predstavnikov drustev v zvezi, ki obsega naziv drustva v zvezi s podpisom in ,igom
osebe, ki ga zastopa, lahko skliee predlagatetj sam.

27. tlen
Kvorum in glasovanje GS

GS je sklepcen, de je narzoca vei kot polovica predstavnikov oz. delegatov drustev vdlanienih v Zvezo.

Na GS so lahko brez pravice glasovanja navzode tudi druge osebe: predstavniki organov Zveze, drugi delavci
Zveze, povabljeni strokovnjaki in druge povabljene osebe zun4 Zveze.

Ce po predvidenem zadetku Gs ni sklepden, se zadetek odlozi, po preteku 3o-ih minut pa Gs veljavno sklepa,
de ie navzoca najmanj tretjina predstavnikov oz. delegatov druitev velanjenih v Zvezo. ee tudi tako ni moc
izpeljati Gs, se ta ponovno skliee in izpelje v roku, ki ne sme biti krajsi od 30 dni od dneva prvega sklica.

Vsi sklepi se sprejemajo z navadno veeino nav"zocih.

Dvotretjircka vEeina glasov na\rzodih predstavnikov oz. delegatov je potrebna za spreiem sklepa o:



sDremembi statuta Zveze.

prenehanju delovanja Zveze,

disciplinskem ukrepu disciplinskega organa o izkljucitvi druslva iz Zveze,

razreaitvi funkcionarjev in alanov organov Zveze, ki jih je Zveza v skladu s tem statutom izvolila.

27a. Elen
GS na daljavo

GS se praviloma izvede z neposredno navzoeimi predstavniki oz. delegati drustev, vdlanjenih v Zvezo.

V primeru naravne ali druge hujse nesrea€, ob vedjih epidemijah ali podobnih vedjih izrednih dogodkih (v
nadaljnjem besedilu: izredni dogodki), ko izvedba GS z osebno navzodimi predstavniki oz. delegati drustev,
volanjenih v Zvezo, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost teh predstavnikov oz. delegatov in je lo nujno
zaradi sprejetja odloditev, s katerimi ni mogoee odlasati, se lahko sklice GS na daljavo.

O sklicu in izvedbi GS na daljavo odloda Upravni odbor Zveze.

GS na daljavo je skupsdina, na kateri predstavniki oz. delegati drustev, vdlanjenih v Zvezo, sodelujejo s
pomodjo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoea razpravo in javno glasovanje na daljavo
s prenosom in snemanjem slike in zvoka ali samo zvoka v laksni kvaliteti, da je mogo6e brez vsakrsnega dvoma
ugotoviti identiteto predstavnika oz. delegata drustva, vdlanj enega v Zvezo, ki na GS sodeluje.

Predstavniki oz. delegati druStev, vdlanjenih v Zvezo, ki:elijo sodelovati na GS na daljavo, morajo opraviti
prijavo na GS pri Zvezi najkasneje sedem dni pred GS. Pri ugotavljanju sklepcnosti se za prisotne Stejejo
predstavniki oz. delegati druStev, vdlanjenih v Zvezo, ki na skupgdini sodelujejo z uporabo varne iniormacijsko-
komunikacijske tehnologije in so pravodasno opravili prijavo na skup56ino.

Vsak sodelujodi na GS na daljavo mora sam zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v
omrezje, ki omogoda prenos slike in zvoka ali samo zvoka.

Vse ostale dolocbe glede izvedbe GS (npr. za kvorum in glasovanje) se smiselno uporabljajo tudi za GS na
daljavo.

B) PREDSEDNIK ZVEZE IN NJEGOV NAMESTNIK

28.6len
Sp/oSro

Predsednika Zveze in njegovega namestnika izmed sebe izvolijo elani Upravnega odbora Zveze, saj sta po
funkciji in po polozaju obenem tudi Predsednik Upravnega odbora Zveze oz. njegov namestnik.

V primeru zaiasne odsotnosti Predsednika Zveze ga v okviru splosnega pooblastila nadomeSda njegov
namestnik.

Predsednik Zveze lahko v mejah svojih pooblastil svoja pooblastila za opravljanje posameznih nalog prenese
tudi na posameznega dlana Upravnega odbota Zveze.

29.6len
Naloge in odgovomost Predsednika Zveze in njegovega namestnika

Predsednik Zveze, opravlja predvsem naslednje naloge:
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. upravlja in strokovno vodi Zvezo,

. predstavlja in zastopa Zvezo pred drzavnimi in drugimi organi ter organizacuami v drZavi in v tujini
ter skladno s cilji in sprejetimi smernicami,

. skrbi, da je poslovanje Zveze v skladu z zakonom o druStvih in drugimi predpisi, z njegovim statutom
in z drugimi sploinimi akti ter z etidnimi nadeli,

. sklicuje Generalno skupsdino in seje Upravnega odbo'a Zveze,

. predlaga dnevni red Generalne skupscine in sej Upravnega odbora Zveze,

. odpre sejo Generalne skupSdine in jo vodi,

. spremlja in nadzoruje uresnidevanje sklepov Generalne skupsdine in Upravnega odbora Zveze,

. vodi delo Upravnega odbora Zveze,

. podpisuje listine, kijih sprejme Generalna skupseina,

. v imenu Zveze podpisuje pogodbe, dogovore in sporazume, h katerim pristopa Zveza,

. podpisuje vse akte Zveze in je odredbodajalec za izvrSevanje programa dela in finananega nadrta,

. predstavlja in zastopa Zvezo v premo:enjskih in pravnih zadevah,

. podpisuje organizacijske in administrativno-tehnidne akte (kot npr pravilnik o poslovni skrivnosti,
pravilnik o uradnih urah, ...), kijih sprejme in potrdi Upravni odbor Zveze,

. skrbi za koordinacio dela organov Zveze,

. se seznanja s porodili sekcij, delovnih teles in doloaenih organov Zveze,

. daje soglasje Umetniskemu svetu za izvedbo filmskih projektov in spremlja delo predsednika
Umetniskega sveta, kadar je ta ustanovlien,

. odgovarja za zakonitost in javnost delovanja in poslovania Zveze,

. opravlia tekode naloge ter naloge, ki mu jih posebej poverita Generalna skupsdina in Upravni odbor
Zueze,

. (poleg Castnega predsednika Zveze, kadarje le-ta imenovan) podeljuje priznanja in nagrade Zveze,

. odlo& o delovnih razmerjih

Za svoje delo je Predsednik Zveze odgovoren Generalni skup56ini Zveze, ki v primeru hujSe krsitve obveznosl
in nalog odloda o njegovi razreaitvi.

Namestnik Predsednika Zveze pri opravljaniu nalog pomaga Predsedniku Zveze in za svoje delo odgovarja
Predsedniku Zueze le( Generalni skupidini. V primeru hujse krsitve obveznosti in nalog o njegovi razresit\i
odlo6a GS.

30. elen
Razpolaganje s prcmozenjem Zveze

Predsednik Zveze samostojno odloda o nabavi oziroma prodaji osnovnih sredstev za potrebe Zveze do
vrednosti 1.500,00 EUR,

Za nabavo oziroma prodajo sredstev za potrebe Zveze nad vrednostjo 1.500,00 EUR do visine 3.000,00 EUR
Predsednik Zveze potrebuje pisno odobritev Upravnega odbora Zveze. Za nabavo in prodajo sredslev nad
zneskom 3.000,00 EUR je potreben poseben sklep GS.
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Prodajo osnovnih sredstev do 2.000,00 EUR odobri Upravni odbor Zveze. Nepremidnine se lahko prodajo le
po sklepu Generalne skupgdine Zveze.

C) UPRAVNI ODBOR ZVEZE

31 . dlen
Sestava in odgovomost lJpravnega odbora Zveze

Upravni odbor Zveze Je kolektivni izvrsilnt organ Zveze in kot tak vodi delo Zveze. Upravni odbor Zveze opravlja
organizacijska, strokovno{ehnidna in administrativna dela ter vodi delo zveze med dvema Cenerlinlma
skupsdinama po programu in sklepih, sprejetih na Generalni skupsdini.

Upravni o-dbor Zveze sestavljajo po en predslavnik vsakega drugtva, kije dlan Zveze in ga imenuje posamezno
drustvo' dlan Zveze, pottdi pa Generalna skupsdina Zveze. Predstavnika v Upravneri odboru Zveze izmeo
svojih dlanov imenuje druitvo, kije 6lan Zveze in o imenovanju obvesti Zvezo te;ji v ta namen posreduje sklep
o imenovanju.

stevilo alanov upravnega odbora se spreminja glede na steviro drustev, ki so elani zveze.

Upravni odbor Zveze izmed svojih alanov izvoli Predsednika Upravnega odbora in niegovega namestnika, s
6imer postanela po funkcti oz. po polo:aju hkratitudi Predsednik Zvez6 oz. namestnik fredsldnjka zveze.

ee sta za mesto Predsednika Zveze ali njegovega namestnika dva ali ved kandidatov, se volitve opravijo tako,
da. se v prvem krogu vorijo vsi kandidati. V primLru, da eden izmed kandidatov ze u pr", rrog, G;;u ;;ekot polovico glasov navzodih dlanov Upravnega odbora, je izvoljen.

ce..nihde.od kandidatov v prvem krogu ne prejme potrebne vedine, se v drugem krogu ponovi grasovanje otistih dveh kandidatih, ki sta v prvem.krogu prejera najved grasov. rzvorjen l"-tisfi t<an-aioat, m p[ir" u"iinoglasov na\.zodih dlanov Upravnega odbora.

!l:yi,_:1bg <y:t"" vodi in njegove seje skticuje predsednik Upravnega odbora Zveze, v njegovi odsotnosripa nlegov namestnik.

-.UlTYli 99!- Zveze..ie- za svoje delo odgovoren Generatni skupsdini Zveze, ki v primeru hujie krsitveobveznosti in nalog odloda o razreiitvi celotnega Upravnega odboraZveze.

32. dlen

Clanu Upravnega odborc Zveze preddasno preneha mandat:

. de odstopi kot dlan Upravnega odbora Zveze.

' ee mu preneha dranstvo v drustvu, ki ga je imenovaro za svojega predstavnika v upravnem odboruZveze ali

. ae ga to drustvo s sklepom razresi kot predstavnika v Upravnem od botu Zveze.

. ali ae umre.

O razlogu' zaradi katerega ie preddasno pfenehal mandat dlana Upravnega odbora Zveze, se drustvo, kateregapredstavnik je bil tak dran upravneoa odbora zveze, in zveza nemuooira medsebojno obvestita, ob iemiaZveza pozove to drustvo. ki nimi ved svojega 6lana v Upraunem odboru Zveie, ;; lil;;j;;;;;6;predstavnika. Do amenovanja novega predstavniia drustva, kije 6ran zveze, oz. oo nregove potrditve za drana
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Upravnega odbora Zveze s strani GS, ga nadomesda predsednik drustva, ki je elan Zveze in ki nima ve6
svojega dlana v Upravnem odboru Zveze; ee pa zaradi razlogov iz prejsnjega odstavka ta predsednik drugtva
ne more prevzeti nadomestne funkcije, ga pri tem nasledi njegov namestnik ali podpredsednik tega druStva.

V primeru, da Predsednik Zveze odstopi ali ne more ve6 opravljati svoje funkcije, njegovo funkcijo in delo v
Upravnem odboru Zveze oz. v Zvezi zalasno prcvzame njegov namestnik.

Namestnik Predsednika Zveze v takem primeru vodi delo Upravnega odbora Zveze oz. Zvezo do izvolitve
novega predsednika Upravnega odbora Zveze izmed preostalih dlanov Upravnega odbora Zveze.

GS Zveze lahko pred iaekom 4 (5tiri)letnega mandata odpoklide Predsednika Zueze kol predsednika
Upravnega odbora Zveze ali njegovega namestnika.

Ce odstopi 2/3 ali ved dlanov Upravnega odbora Zveze, je treba izvesti volilno zasedanje Generalne skupseine,
ki ga je treba sklicati najkasneje v roku 3 mesecev.

33. alen
Kvorum in glasovanje Upnvnega odbon Zveze

Upravni odbor Zveze dela in odloda polnopravno, 6e je na zasedanju Upravnega odbora Zveze navzoda ve6ina
njegovih 6lanov.

Upravni odbor Zveze sprejema odloditve v obliki sklepov, pri Eemer se zahteva veeina glasov navzodih 6lano\
ce ie Stevilo dlanov upravnega odbora zveze pamo in je glasovanje neodlodeno, odloia dokondno glas
Predsednika Upravnega odbora (1. i. zlati glas).

O vseh sejah Upravnega odbora (rednih, izrednih, korespondendnih) se pise zapisnike, ki morajo biti sestavljenl
in podpisani v roku 7 dni po koncu seie Upravnega odbora ter poslani 6lanom Zveze.

34.6len
Naloge in pistojnosti Upravnega odbora Zveze

Upravni odbor Zveze ima naslednje naloge in pristoinosti:
. sklicuje in pripravlja gradiva za seie GS Zveze,

. izvrsuje sklepe in odloeitue GS Zveze,

. podaja GS letno poro6ilo o svojem delu,

. predlaga GS v obravnavo in potrditev zakljudni radun Zveze,

. predlaga GS delovni in finanint naylzveze,

. odloda o pritozbah zoper sklepe oz. disciplinske odlooitve Castnega razsodisda,

. sprejema in dopolnjuje ter po potrebi spreminja pravilnike, ki urejajo ustanovitev in delovanje
posameznih delovnih teles, in pravne akte, katerih sprejem in spreminjanje po tem statutu ni v pristojnosti GS
Zueze,

. dolodi volilno komisijo, kijo sestavljajo Predsednik Zveze in dva dlana,

. izbere radunovodjo,

. odloca o vdlanitvi novih drustev v Zvezo in o izkljuditvi drugtev iz Zveze,

. odloda o dlanarini in enkratni pristopnini,

'','i"i^^
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. sprejema organizacijske in administrativno-tehniene akte (kot npr. pravilnik o poslovni skrivnosti,
pravilnik o uradnih urah, ...), kijih podpise Predsednik Zveze,

. uslanavlja delovna telesa, imenuje in razreduje dlane posameznih delovnih teles ter doloda niihovo
delovno podroaje in pristojnosti, usmerja njihovo delo (razen sekcij in skladov, kijih ustanavlja Generalna
skupSdina Zveze),

. v skladu z nominalnimi omejitvami daje pisno odobritev Predsedniku Zveze za prodajo ali nabavo
sredstev za Dotrebe Zveze.

. skrbi za zakonitost poslovanja Zveze,

. skrbi za javnost dela Zveze,

. pripravlja in sprejema predlog finandnega nadrta za poslovanje Zveze in investicUe (kiga dokondno
potrdi Generalna skupsdina Zveze) ter skrbi za poslovanje in financiranje Zveze,

. upravlja s premozenjem zveze,

. po pohebi imenuje inventurno komisio,

. Generalni skupsdini predlaga izkljuditev drustev iz zveze in na podlagi sklepa Generalne skupseine
Zveze poskbi za realizacijo izkl.iuditve drustev iz Zveze,

. izda pooblastilo posameznim dlanom drustey ki so dlanice Zveze, da pri filmskem delovanju v tujini
nastopajo z imenom Zveze,

. opravlja druga dela in naloge, za katere je pooblasden s statutom in s sklepi Generalne skupsdine
Zveze.

C) cENERALNT SEKRETAR zvEzE

35. dlen

Zveza ima ludi Generalnega sekretaia Zveze,6e ie to mogode. Funkciia Generalnega sekretarja je pladljiva
Generalni sekretar Zveze je lahko tudi n a Zvezi ."Jdno zaposlena oseba.

Mandat Generalnega sekretarja je vezan na mandat Upravnega odbora Zveze in traja 4 leta.

Generalnega sekretaria na predlog Predsednika Zveze imenuje in razresuje Upravni odbor Zveze.

Generalni sekretar v skladu s svojo funkcijo opravlja zlasti naslednie strokovno-administrativne naloge:
. skrbiza zbiranje, pripravo in dostavo gradiva;

. vodizapisnike Generalnih skupgein in sej Upravnega odbora Zveze;

. vodi evidenco v zvezi z uresnidevanjem sklepov in odloditev Generalnih skupsein ter Upravnega
odbota Zveze ,

. koordinira delo komisij, delovnih skupin in drugih delovnih teles in organov Zveze ter (zunanjih)
strokovnjakov;

. skrbi za pripravo in arhiviranje gradiv,

. .ie odgovoren za pravodasno pripravo gradiv Ministrstvu za kulturo in drugim ddavnim institucijami
ter skrbi za pravodasno pripravo gradiv za zasedanje organov Zveze,

. izvaja druge strokovno-operativne naloge ter opravlja druge naloge, ki mu jih poveri Upravni odbor
Zueze.

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren Predsedniku (Upravnega odbora) Zveze, ki v primeru hujse
krsitve obveznosti in nalog predlaga njegovo razresitev Upravnemu odboru Zveze.

't7



D) NADZORNI ODBOR

36.6len
Sestaya NO

NO je trialanski nadzomi organ Zveze, ki ga sestavtjajo predsednik, podpredsednik in en dlan. predsednika In
podpredsednika izvolijo dlani NO izmed sebe na prvi seji po imenovanju na GS.

clane No izmed predstavnikov drugtev vdlanjenih u zuezo, uoli GS Zveze. Mandat dlanov je po funkcui
nezdruzljiv s dlanstuom v drugih organih Zveze.

NO se po sklicu predsednika NO sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

Nadzorni odbor dela na podlagi poslovnika o delu nadzornega odbora.

37. alen
Kvorum in odbeanje NO

No veljavno odloaa le, kadar so navzodi vsi lrije 6lani. No odtoca z veeino glasov dlanov odbora.

38.6len
Naloge in pistojnosti NO

Naloge in pristojnosti NO:

' pregleda poslovanje zveze vsaj enkrat retno, in sicer pred sprejemom zakrjudnega raduna na Gs,
. nadzoruje izvajanje dolodil statula in izvrievanje sklepov organov Zveze,

. pregleduje vse lisline, spise in porodila GS,

. pregleduje porodila o delu in zakljudnem ra6unu,

. opravlja druge naloge, skladno s sklepi in smernicami GS.

. nadzoruje finandno in materialno poslovanje Zveze,

. nadzoruje prodaio osnovnih sredstev.

39. dlen
O bve Sd anje i n odgovomo st

O svojem lelu,^staliSdih in sklepih mora NO sproti obvesdati Upravni odbor Zveze, najmanj enkrat tetno pa tuol
pisno porodati GS (praviloma na redni letni seji GS).

NO je za svoje delo odgovoren G-S, ki v primeru hujse krSitve obveznosti in nalog odloea o razresitvi
posameznega dlana ali celotnega NO.

E) CASTNO RAZSODTSCE

40. ilen
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CR Zveze sestavljajo trije redni 6lani in dva nadomestna ilana.

Predsednika, podpredsednika in druge dlane eR voli GS izmed predstavnikov drustev, vdlanjenih v Zvezo. CR
se sestaja po potrebi.

41. dlen
Kvorum in odloeanie CR

CR delu.ie v sestavu treh dlanov in veljavno odlo6a le v navzodnosti vseh treh ilanov, z vedino glasov

Ce je-predsednik eR odsoten ali obdolzen disciplinskega prekrska, podpredsednik CR sklicuje seje in vodi delo
CR. Ce preneha z delom alije v disciplinskem postopku kateri izmed alanov CR, predsednikali podpredsednik
CR na njegovo mesto dolodita enega izmed dveh nadomeslnih elanov.

CR vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga sprerme GS Zveze.

42. elen
Dojem in vrste disciplinskih prekrikov

Disciplinski prekrsek je vsako malomarno ali naklepno storjeno dejanje (storitev ali opustitev), ki ovira zakonito,
legitimno in pravno usklajeno deloua\e Zveze, kakor tudi vsako dejanje, storjeno v Skodo Zveze, in dejanje, ki
ni v skladu z naaeli etianega kodeksa Zveze.

Disciplinski prekdki po disciplinskem pravilniku Zveze so zlasti naslednji:
. krsitev statutaZveze, pravilnikov an drugih splo5nih aktov Zveze ter ravnanja, ki huje Skodujejo
ugledu Zveze ali njenih funkcionarjev (ravnanja, ki huje Skodujejo ugledu, so zlasti: ialjivo izraianje o Zvezi in
njenih funkcionarjih, Zaljive obdolzitve Zveze oz. funkcionarjev, oditanje kaznivih ddaq, za katera ni sodne
odlodbe in druga podobna dejanja),

. neizvrievanje, nevestno ali povrsno izvrsevanje sprejetih zadolzitev in funkcij v organih Zveze,

. neupravideno izostajanje s sej organov Zveze,

. neizvraevanje sklepov GS Zveze oziroma sklepov drugih organov Zveze,

. povrsno organiziranje in slabo izvrsevanie dejavnosti in akcij, kijih prireja Zveza,

. nekulturno ali nedostojno vedenje (npr. zmerjanje, pretepanje, nedoslojno ali Zaljivo gestikuliranje),

. neupraviden izostanek krsitelja na seji disciplinskega organa, na katero je bil krsitelj pravilno vabljen,

. neupravieen odslop pozvanega drustva, ki bi moralo zastopati Zvezo doma ali v tujini,

. neupraviaeni izostanki drustva od priprav za dejavnosti in akcije, ki jih ptieja Zueza.

43. dlen
Disciplinski ukrepi in pitozba

Disciplinski ukrepi, kijih ob upoitevanju vseh okoliSdin konkretnega disciplinskega prekrska lahko izrede CR.
so:

opomrn,

javni opomin,
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. suspenz oziroma zadasna prepoved izvrsevanja funkciie v Zvezi oziroma zadasna prepoved druge
dejavnosti v okviru Zveze, pri 6emer se ta ukrep lahko izrece najmani za dobo enega meseca in naivea za
dobo enega leta,

. izkljuditev drustva iz dlanstva Zveze, kije lahko zadasna ali trajna,

. razresitev s funkcije v Zvezi (ta ukrep se lahko izreee le v primerih, ko je krsitelj funkcionar Zueze).

zoper sklep CR je moina pritozba na Upravni odbor Zveze v roku 30 dni od prejema pisno izrecenega ukrepa.

44. dlen
Javnost dela, odgovomost in poroCanje DK

Delo CR je javno, kar pomeni, da so seje CR iavne, prav tako so javni vsi disciplinski ukrepi.

CR je samostojen organ in je za svoje delo odgovoren GS Zveze. ki v primeru hujSe krgitve obveznosti in nalog
odloca o razresitvi posameznega Clana ali celotnega CR.

Porodilo v pisni in ustni obliki vsa.i enkrat letno poda predsednik CR na GS (praviloma na redni letni seji GS).

F) UMETNISKI SVET

45. e|en
Naloge in pdsunosti Us

Umetniski svet ie neobvezen strokovni otgan Zveze, ustanovlien obdasno, in lahko opravlia naslednje naloge:
. oblikuje enotna merila in pogoie za sprejem posameznikov v clanstvo drustev Zveze (pri 6emer nove
dlane spreiemaio drustva sama in o sprejemu porodaio Zvezi),

. oblikuje enotna merila vrednotenja filmskih in drugih avdiovizualnih del na osnovi analize sodobne
filmske in druge avdiovizualne umetnosti,

. pripravlja in skrbiza izvajanje programa filmskih projekcii in drugih dejavnosti,

. ocenjuie in ugotavlja kakovost filmskih in drugih avdiovizualnih del in sodeluje v iiriiah ter daje
ustrezna mnenja in priporoeib,

. sklepa o odkupih filmskih in drugih avdiovizualnih del, kandidatih za nagrade, Stipendije in
odlikovanja,

. sodeluje s Generalnim sekretariem Zveze pti izvajanju filmskih in drugih avdiovizualnih projektov in
akcij,

. oblikuje komisijo za izbor avdiovizualnih del v kandidaturi za podelitev nagrad oskar za tujejezi6ni
film,

. poroca o svojem delu Predsedniku Zveze in GS.

46, dlen
Sestava in odgovomost US

Umetniski svet sestavljajo:
. po en predstavnik vsakega drustva

. Predsednik Zveze.
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Mandatna doba US in njegovih elanov je 2 (dve) leti.

us sklicuje predselnik, sklepaen je, 6e je na sejah navzoaa vedina dlanov us; odloda pa z vedino glasov
navzodih dlanov US.

us za svoje delo odgovarja upravnemu odboru zveze in Gs. o delu se posvetuje s predsednikom zveze.
Predsednik US ima vpogled v financiranje filmskih in drugih avdiovizualnih programov

G) CASTNI PREDSEDNIK ZVEZE

47. dten

Castnega predsednika Zveze voli GS.

Castni predsednik Zveze je obenem tudi 6astni ekln Zveze, ki poleg Predsednika zveze nayzuen predstavlja
Zvezo v odnosih z iavnostmi ter zlasti v mednarodnih organizacijah, katere 6lanica je Zveza, ali na mednarodnih
in domadih dogodkih s podro6.ia filmske in drugih avdiovizualnih umetnosti, kijih bodisi organizira Zveza bodisi
druga institucija.

Castni predsednik lahko tudi zaslopa Zvezo na podlagi izrecnega pisnega pooblastila Predsednika Zveze ati
GS.

VOLIryE ORGANOV ZVEZE

48.6len
SoroSno

Razen dlanov Upravnega odbora Zveze, Predsednika Zveze in njegovega nameslnika ter predsednika in
podpredsednika Nadzornega odbora zueze, druge organe oz. elane organov in funkcionarje zveze voli GS
Zveze na zasedanju, ki se sklide vsaka 4leta, z izjemo volitev v US, ki se izvedejo vsakidve leti.

V primeru, da Predsednik Zveze ni izvoljen, opravlja dotedanii Predsednik Zveze naloge vrSilca dolinosti, kije
zadolZen za nadaljnje ponovne sklice sej Upravneg a odbota Zveze. Ce UO Zveze niti po treh takih sejah ne
izvoli novega Predsednika Zveze, vrsilec dolznosti sklide izredno GS za izvolitev novega UO Zveze in
Predsednika zueze inlali drugih organov GS. lzvede se nov kandidacijski postopek, izredna GS pa mora biti
sklicana najkasneje v roku 30 dni od zadnje (retje) seje UO Zveze, kjer ni prislo do izvolitve Predsednika
Zueze.

49. dlen
Po stopek pre d vol itv ami

Upravni odbor Zveze najkasneje 15 dni pred predvideno volilno Generalno skupsOino pozove drustva
velanjena v zvezo, da predlagaio kandidate za funkcionarje in organe zveze. Drustva, vdlanjena v zvezo,
morajo posredovati imena kandidatov najkasneje 7 dni pred volilno GS.

Upravni odbor Zveze doloei volilno komisijo, kijo sestavl.iajo Predsednik Zveze in dva alana.

volilna komisia vodi in izvaja volitve in ostane v sestavi do naslednje (redne) volilne Gs (njen mandat), ko
preda dokumentacijo novi volilni komisiji.

L'
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FINANCNO.IVIATERIALNO POSLOVANJE IN SREDSTVA ZVEZE

50. dlen
PremoZenje Zveze in njegovo razpolaganje

PremoZenje Zveze sestavljaio nepremidnine, premienine, denarna sredstva na transakcijskem ra6unu (oz
raaunih, ee jih je veC) ler gotovina v blagajni.

Premicnine in nepremicnine so vpisane v inventarno knjigo. Premidnine, ki so last zveze, se lahko odtujijo
tretjim osebam samo na podlagi sklepa Upravnega odbora Zveze oziroma tako, kot to dolo6a 6ten tega Statuta
z naslovom >Razpolaganje s premozenjem Zveze<, nepremidnine pa samo na podlagi sklepa GS.

Sredstva Zveze se razdeljuig.io v skladu s linandnim naertom. GS lahko formira dolocena namenska sredstua
za realizacijo nalog Zveze. Ce Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseiek prihodkov nad odhodki.
ga mora porabiti za izv4anje dejavnosti in uresnidevanje svojega namena ter ciljev, za katere je bila
uslanovljena.

Za vsakega kandidata morajo biti podani osebni podatki in potrdib o dlanstuu v matidnem drustvu. ki ie 6lan
Zveze. Kandidacijskemu predlogu mora biti prilozena pisna izjava kandidata, da se s kandidaturo strinj;.

51. dlen

Dohodki Zveze

Dohodki Zveze so:

. dlanarina drustev, velanienih v Zvezo,

. fundaciie za kulturo in druge organizacue na osnovi programa dela Zveze,

. sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in izobrazevalnih oblik,

. dohodek iz dejavnosti Zveze in naslova materialnih pravic,

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

. sredstva, pridobljena od drzavnih organov, institucu in lokalnih skupnosti,

donacije, darila, volila in prispevki posameznikov, organizacij, donatorjev in sponzorjev,

donacue iz naslova dohodnine v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom o dohodnini (do 0,S%
dohodnine posameznega zavezanca rezidenta),

. dohodki iz pridobitne dejavnosti,

. druga sredstva izjavnih virov sredstev,

. drugi dohodki.

52. dlen
U stu arj anje dobidka Zve ze

ee zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presezek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti z aizu4anje
dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.

PremoZenje zveze se ne sme deliti med njegova drustva oziroma dlane, vsaka delitev premo:enja pa je ni6na.



53. alen
Upravljanje s prcmoZenjem Zveze

Finanane in malerialne listine podpisuje Predsednik Zveze.
S premoZenjem Zveze upravlja Upravni odbor Zveze.

Finandno poslovanje Zveze se odvija preko transakcijskega raduna Zveze.

Finandno in materialno poslovanje je javno in se vodi v skladu z raeunovodskimi standardi za drustva oz. zveze
drustev, v skladu z Zakonom o drustvih ter posebnim pravilnikom Zveze, ki ga sprejme Upravni odbor Zveze
in ki nataneneje dolodi nadin vodenja poslovnih knjig oz. nadin vodenia in izkazovanja podatkov o finandno-
materialnem poslovanju Zv eze.

54. 6len
RaCunovodstvo

Denarna sredstva Zveze vodi radunovodja v radunovodskih knjigah. Radunovodja o finandnem poslovanj!
zveze poroda Predsedniku Zveze, Upravnemu odboru Zveze in NO.

Raaunovodjo izbere in imenure Upravni odbor Zveze.

Delo raaunovodje je iavno, tako da lahko vsako v Zvezo vilanjeno druttvo preko svoiega delegata oziroma
predstavnika v Upravnem odboru Zveze ali v Nadzornem odboru Zveze zahteva vpogled v finandno in
materialno poslovanje Zveze.

Za pomoi pri urejanju finaneno-materialnih zadev lahko Zveza najame fnancnega strokovnjaka.

JAVNOST DELOVANJA ZVEZE

55. dlen

Delo Zveze in njenih organov je javno.

Zveza aiurno obveSda druStva v Zvezi in druge upravieeno zainteresirane na naslednje nacine:
. preko zakonitih zastopnikov in pooblasdencev druSley ki so 6lani organov Zveze kot predstavniki v
Zvezo velanjenih drustev,

. s ptavico vpogleda vdlanjenih druitev v zapisnike organov Zveze in v drugo dokumenlacijo Zueze,

. preko obvestil in (intemega) glasila,

. preko sredstev javnega obveseanja kot so npr.:

mediji,
javna omizja in debate,
novinarske konference,
spletna stran Zveze,
mnoziana elektronska posta z novicami in obvestili za dlane Zveze, za druga drustua in vso
zainteresirano javnost,

In orugo.

Dokumenti o prihodkih in odhodkih so dostopni javnosti in clanom drustev v Zvezi v porodilih org anov Zveze.
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Za zagotovitev javnosti dela Zveze in njenih organov ter dajanja informacij iavnosti in dlanom je odgovoren
Upravni odbor Zveze.

PRENEHANJE DELOVANJA ZVEZE

56. elen

O prenehanju Zveze odloda GS Zveze s sklepom, ki ga sprejme z dvotretiinsko vedino glasov predstavnikov,
navzodih na zasedaniu o prenehanju Zveze.

Zveza preneha delovati:
. s sklepom GS Zveze, pri6emer se zahteva dvotretjinska vedina glasov na\rzo6ih predstavnikov
drustev, velanjenih v Zvezo,

. na podlagi odloabe drzavnega organa,

. s spoiitvr.io ali pripoiitviio k drugi zvezi,

. s stedajem,

. po samem zakonu.

Ce ni doseZeno soglasje o prenehanju delovanja Zveze, se novo zasedanje GS sklide po preteku Sestih
mesecev od prejsnjega sklica.

57. dlen
PrcmoZenje Zveze v pdmeru prcnehanja delovanja

V primeru prenehanja delovanja Zveze se premozenje Zveze porabi za popladilo upnikov Zveze, preostanek
pa se na podlagi posebnega sklepa GS prenese na drustva, vdlanjena v Zuezo, ki imajo stalus nevladne
organizacije v javnem inleresu. Sredstva se razdelijo med drustva v Zvezi po enakih delezih, eventualna
proradunska sredstva pa se vrnejo v proradun RS.

58. alen

V primeru prenehania delovanja Zveze je Predsednik Zveze doEan v 30-ih dneh od sprejema sklepa o
prenehanju delovanja Zveze o tem prenehanju obvestiti pristojni upravni organ za registracijo in zahtevati izbris
Zveze iz registra druitev

Zahtevi in sklepu mora Predsednik Zveze priloiiti poroailo o razpolaganju s premozenjem drustva, iz katerega
je razvjden obseg sredstev in drugega premoienja Zveze, na6in poravnave vseh obveznosti Zveze, visina
neporabljenih javnih sredstev, na6in njihove vrnitue proradunu ter nadin prenosa preoslanka premozenja
druStva na pre\rzemnika premo:enja.

PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

59. 6len

Za razlago tega statuta je pristojen Upravni odbor Zveze, za avtentieno razlago statuta pa GS.
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Poleg statuta ima Zveza lahko 5e naslednje akte:
. poslovnik Generalne skupsCine,

. poslovnik Upravrcga odboftr,

. poslovnik Nadzomega odbora,

. poslovnik eadnaga razsodisda,

. poslovnik Umetnidkega sveta,

. disciplinski pravilnik,

. pravilnikomaterialno-financnemposlovaniu,

o pravilnik o delovaniu glasila Z\reze,

. eticni kodeks Zveze.

60.6len
S'4ljem in dqolnitev datuta

Statut Zveze, njegove spramembe in dopolnitve sprejema GS Zveze na svojih rednih in izrednih zasedanjih z
d\rotretjinsko vecino glasov na\zocih predstavnikov druStev vdanienih v Zwzo.

61. ebn

Ta statut priane veljati, ko ga sprejme GS Zveze. Z dnem pd(Btka veljavnosti lega statuta, preneha veliati stafut
spreiet na GS Zveze dne 14. 06. 2019 in spremenjon na GS dne 17. @. 2Um.

a druStva ?ooo
reg ister druStev 2024
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