Na podlagi 13, dlena v povezavi z g. dlenom zakona o drustvih (uradni list RS, st. 6,4/11 - uradno
preaisdeno besedilo) in 80, dlena zakona o uresnidevanju javnega inleresa za
kulturo (uradni list Rs,
at.77to7 - uradno preiisdeno besedito, 65/07 - odt. Us, 56/08, 4/10, 2ot1,t, 1oot.t1 - odt. us in
111113) ie obdni zbor Drustua srovenskih avdiovizuarnih igrarcev dne og. os.2o2i
sprqer distopis
Slatuta Drustva slovenskih avdiovizualnih igralcev kot sledi

STATUT DRUSWA SLOVENSKIH AVDIOVIZUALNIH IGRALCEV
I. SPLOSNE DOLOEBE

Drustvo slovenskih avdiovizuarnih. igr"r".u lu'ln%"rjniem besediru: drustvo)
ie prostovorjno,
samoslojno in neodvisno, nepridobatno in neprofitno zdru:enje, v katerega se povezujejo
slove;ski
avdiovizualni igralci, da uresniduje.io svoje skupne stanovske, druibene, kulturne in nar6ane
int"reie,
z zavestim delovanjem v prid razvo.ia slovenske nacionalne kinematogiafrje in
avdiovizualne kultuie.
Ta statut doroea: ime in sedez o.stu", nur"n2in"l.r"iloge druitva, na6in vcranjevanja
in prenehanje
alanstva' nadin upravrjanja drustva, pravice in dorinoati dranov, zastopanje irustva
in zastopanle
alanov, financiranje drustva in naain opravrjanja nadzorstva nao razpotalanpm
s nnanenimi
nadin sprejemanja sprememb in dopornitev temerjnega akta, zagotavilanje
oeta
lavnosti
naain prenehanja druatva in razpolaganje s premoZenjem v takem-primeru.

iieiitii
orultvi,

lme drustva je Drusivo stovenskih avoiouizuarrftr icj?lrceu.
Skrajsano ime druStva je Drustvo DSl.
Sedei druStva je v Ljubtjani.

t!",i.*

Drustvo ima svoj znak in rahko posruje . ,,nol
drugtva vsebuje stirizirane zadernice imena
dru5tva. Zig vsebuje kratico DSt ier izpis imena druStva v sloven5etniii
angteSdini.
5. dlen
Drusfuo je pravna oseba zasebnega prava. Drustvo zastopa predsednik
drustva, v njegovi odsotnosti
pa
ga pritem po pooblastilu nadomesda podpredsednik drudtva.
6. dlen

DruStuo lahko.sodeluje z drugimi organizacuami v. Republiki Sloveniji
in tujini, kidelujejo na podrodju

kulture s poudarkom na firmu in tereviziji oz. drugih avdiovizuarnih
sivaritvah ter prisievalo

teh in sorodnih dejavnosti.

. NAMEN tN

i

razvoju

ctLJt DRUSWA

(1) osnovni namen drustva;e ustuarlanle rn-lzoeJfilev"nje pogoleu
za derovanJe vseh firmskih in
drugih avdiovizuarnih igrarcev ter spodbulinje etanov k saniosio;ie'mu,ivoooonemu
in ustvarjarnemu

delovanju
.v. ugodnih pogojih, razvijanje'..odgovornega oonosa etunou
avdiovizualnih. detih (v nadatjnjem b-eseditu ludi te:- igratec)
.

iei

oo pokrica igralca v
vzpoOUu.;an;e pogfo-bU;n"g"

spoznavanja dela slovenskih kot tudi tujih igralcev.
(2) Dru5tuo:
uveljavlja in zastopa interese svo.jih dlanov v dru:benem ZivlieniL,
se na vse zakonite nadine, v skradu s storetno tradicijo srovenlkega
firma in v skradu z vsemi

.
'

.

veljavnimi zakoni zavzema za ustvarjalno svobodo ter eim
avdlovizualnega sektorja,

Uiof;Si

pofo:"i

ii*un"i"g"

poskuda slovenskim igralcem zagotoviti..dim boljge pogoje
za ustvarjalno delo, svojim
alanom zagotoviti pravidno povradiio in OoliSe Oefovne
irojoje, in v tem pogtedu v delovanju
med.svojim dranstvom vzpostaviti enotnost ter v n;itrorlm imenu osnovali,
uverjaviti

zagotovati standardne minimalne pogoje

in

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

posreduje mnenja in stalisda o predlogu nacionalnega kulturnega programa ali o programih
s podrodja kinematograllje, medijev in televizije, ki so predlagani za linanciranje iz javnih
sredstev,
sodeluje pri sestavljanju zakonov, predpisov, nadrtov za podroaje kinemalografije, televizije
in produkcije in distribucije avdiovizuatnih del,
skrbi za dvig strokovne ravni svojih dlanov ter se za\rzema za spostovanje moralnih naael
pri delovanju drustva in njenih dlanov,
se zavezuje sprejemati in objavljati etiana pravila stroke ter opogumljati svoje dlane k
njihovem spoStovanju,
sodeluje s tujimi in domadimi strokovnjaki, organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali
znanstveno ukvarjajo s podrodjem igre v avdiovizualnih delih,
predlaga kandidate za drzavne nagrade s podroaja kulture,

razvi)a kulturno dejavnost
izobraievanje,

s

spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturno vzgojo in

skrbi za uveljavljanje slovenske filmske umetnosti ter del slovenskih igralcev v
avdiovizualnih delih na podrodju Republike Slovenie in izven njenih meja,

sodeluje pri aktivnostih na kullurnem podrodju (zaloznistvo, knjiznidarstvo, tisk in drugj
mediji, filmska in gledaliika dejavnost, umetniske nagrade in podobno) v skladu z veljavnimi
predpisi s tega podrodja
skrbi za ohranitev gradiv, ki pridajo o delovanju igralcev.

8. dlen
(1) Namen in cilje iz 7. dlena druStvo uresniduje z izvajanjem naslednjih nepridobitnih nalog oziroma
dejavnosti:
. obravnava in zavzema staliSca do vseh za svoje dlane pomembnih vpraSanj, svojim
dlanom nudi strokovno pomod in podporo s podroija svojega in njihovega
. organizira strokovno izobrazevanje dlanov v obliki seminarjev in te6ajev, delovanja,
. organizira javne predstavitve dejavnosti drustva v obliki strokovnih sredanj, projekcij,
retrospektiv, javnih prireditev in simpozijev,
. izdaja strokovno literaturo, publikacije in tiskane nosilce zvoka in slike,
. izdaja druitveno glasilo,
. sodeluje s sorodnimi drustvi in ustanovami doma in po svetu,
. sodeluje z vzgojno jzobra:evalnimi ustanovami in zavodi pri izdelavi vzgojno
izobraZevalnih programov,
. sodeluje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami,
r opozarja javnost na odnos do slovenskega filma in se zavzema za ustrezno vrednotenie
slovenskega Iilma v javnem :ivljenju ter v drzavnih ustanovah,
. vzpodbuja 6lane k ustvarjalnemu in kritianemu odnosu na podrodju filma in televizije,
. organizira sreaanja s podobnimi drustvi iz tujine ter z znanimi domadimi in tujimi
filmskimi ustvarjalci, promovira poklic in status igralca v
delih,
. organizira in koordinira sestanke s podrodja delovanja avdiovizualnih
drugtva in njegovih dlanov, na
katerih zastopa interese svojih dlanov,
. zastopa 6lane pri njihovih pravnih poslih in v razmerjih z narodniki in/ali uporabniki
njihovih del oz. v drugih primerih (na primer: pri pogajanjih in sklepanju pravnih poslov
z ustreznimi kolektivnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini),
. omogoaa zastopanje clanov v postopkih pred sodisdi in drugimi drzavnimi organizaradi
varstva njihovih pravic in pravnih interesov,
. lahko pristopi k ustanoviteljstvu oz. ustanova ustrezno kolektivno organizacijo za
uveljavljanje avtorske oz. sorodnih pravic s podrodja delovanja drustva oz. 6lanov,
. podaja predloge za spremembo zakonodaje (vkljudno s podzakonskimi
akti in drugimi
predpisi) s podrodja delovanja druitva ter pri tem javno izvaja zavzeta stalisda,
. zbira, obdeluje in hraniosebne podatke v skladu s podrodno zakonoda.io in za namene
delovanja druStva,
. lahko pristopi k ustanoviteljstvu zveze drustev s podrodja delovanja drustva ali s
sorodnih podroaij,
. lahko ustanovi institut za izvajanje izobraievanja in drugih strokovnih nalog s podrodja
delovanja drustva ali zveze drustev.

(2) Glavna dejavnost drustva.ie nepridobitna in predstavl.ia ustvarjanje in izborjsevanje pogojev za

de-lovanje vseh fiimskih in drugih avdiovizualnih igralcev na vseh p6dr;djih, ti so tat<oriroti p6vi:zana
s filmskim in avdiovizualnim ustvarjanjem.
(3) za doseganje namenov in ciljev iz 7. dlena lahko druitvo skladno s predpisi opravlja

tudi naslednje
pridobitne naloge oziroma dejavnosti:
' organizira strokovno izobrazevanje v obriki mojstrskih deravnic, seminarjev in te6ajev:
85.590 Drugje nerazvrgeeno izobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje'
85.520 lzobra:evanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 'na podrodju tutture in
umetnosti
85.600 Pomozne dejavnosti za izobraZevanje
. organizira javne prireditve, retrospektive, projekcije, simpozije, strokovne posvete,
razstave in umetniske ve6e€, festivale in podelitue nagrad:
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sredanj

'

izdda strokovno riteraturo, pubrikacije in nosirce zvoka in srike ter drugace javno
predstavlja ustvarjalnost s svojega podroija delovanja.
18.130 Priprava za tisk in objavo
'18.200 Razmnozevanje posnetih
nosilcev zapisa
58.'1 10 lzdajanje knjig
58.120 lzdajanje jmenikov in adresarjev
58. 130 tzdajanje dasopisov
58.'140 tzdajanie revij in druge periodike
58.1 90 Drugo zalozniitvo
59.'l'10 ProdukcUa filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 DistribucUa filmov, video f mov, televizijskih odd;j
59.1 40 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvo6nih zapisov in muzikalij
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Tetevizijska dejavnost
70.210 Dejavnosl stikov z javnostjo

77.400 Dajaie pravic uporabe intelektualne laslnine v zakup, razen avtorsko
zaSditenih del
. podaja narodena strokovna mnenja, zastopa 6lane in posreduje za dlane;
74.900 Drugje nerazvridene strokovne in tehnidne dejavnosti (drugo strokovno
in
znanstveno svetov_anje; posrednistvo pritrgovanju z avtorskimi praiicami).
(4) Dohodke iz omenjenih pridobitnih dejavnosti mora druidro poiabiti
za gravno dejavnost, zaradi
katere je bila ustanovljena.

III. ELANSTVO
(1) Clanstvo v drustvu je prostovoljno
(2) Clan druSlva lahko Dostane vsak:

I

dlen

a) qoflqetni driavljan Repubrike srovenije, ki se pokricno ukvarja z igro v avdiovizuarnih
derih,

oz. tujdrzavtjan, ki ustvarja v slovenskem jeziku (atijiziku manjSin)

i;ki (d;avljan afi tiecl rzpofnjuje
naslednje pogoje:
' kandidat izjavija, da sprejema statut in da bo deloval v skladu z nJrm, v skradu z nadeli in
drugimi praviri drustva ter v ta namen podpise pristopno vrogo, kr v primeru,
da kandidat
izpolnjuje vse pogoje za dlanstuo, pridobi naravo prisiopne izj-ave;
. kandidat,.ki izpolnju.ie enega.(t) od nastednjih sedmit pogoluu _ tor"1 kandjdat,
1i1
ki:

j) i"
.. avdiovizualnem
ali
2) ie.

ali

3)

delu (distribuirano v

kinem.i@

UrO,ou'.u"'n@
"",ouua"rn"r,","t,r'i"rt.n.
ozemlju cele drzave ali v tujini)

ig

(distribuirano v kinemalogralih v Sloveni;m|i v tu;rn1

ali

je

nastopal v stranski vlooi v vsai dveh (2) sredniemetraznih ali celovedernih
televiziiskih avdiovizualnih delih (hkrati televizisko emitirano po ozemlju cele

4)

drZave ali v tujini)

ali

je

5)

v

nastopal

stranski vlooi

v vsai treh (3) eoizodah

seriiskih televiziiskih

avdiovizualnih delih (hkrati televiziisko emitirano po ozemlju cele drzave ali v tujini)

ali
je nastopal v olavni vloqi v vsai dveh (2) kratkih filmih, ki sta bila javno prakazana v
programu mednarodnega flmskega festivala ali televizijsko emitirana po ozemlju

6)

cele drZave ali v tuiini:

ali je izjemoma

7)

nastopal v manjsem obsegu kot pod todkami .t -6 pred tem in ga v Elanstvo povabijo
vsaj 3 elani, pri demer pa se profesionalno ukvarja z igro zlasli izven avdiovizualne
produkcije;
in ta kandidat mora obenem poteg 1 od zgornjih Z pogojev izpolnjevati Se enega (1) od
naslednjih dveh (2) pogojev:
ima univerzitetno diplomo iz lilmske ali dramske iore

'l)
2)
ali

se z ioraniem v avdiovizualnih delih profesionalno ukvaria oziroma se ie z njo
profesionalno ukvarjal vsai tri (3) leta:

b) polnobtni driavljan Republike slovenije, ki se poklicno ukvarja s plesom v avdiovizualnih detih
oz. tuj dr:avljan, ki sodeluje s slovensko produkcijo ati koprodukcijo in ki (drzavljan atitujec) izpotnjuje
naslednje pogoje:

.

.
.
ali
.

ali

kandidat izjavlia, da sprcjema statut in da bo deloval v skladu z niim, v skladu z naceli in
drugimi pravili drustva ter v ta namen podpiie pristopno vlogo, ki v primeru, da kandidat
izpolnjuje vse pogoje za dlanstuo, pridobi naravo pristopne izjave;
kandidat ima status samozaposlenega v kulturi in deluje na podroqu plesne umetnosti
kandidat ima visokosolsko izobrazbo na podroC.iu plesne umetnosti
kandidat v svoiem Zivljeniepisu izkazuje dosezke na podrodju ptesne umetnosti (priznanja,
nagrade)

in

.

kandjdat, ki izpolnjuje enega (1) od naslednjih Stirih (4) pogojev

1) je

ali

2)
ali

3)

nastopal

v

prepoznavni vlogi

v

vsaj enem

torej kandidat, ki:

(l)

plesnem filmskem ali
avdiovizualnem detu, kije bilo televizijsko emitirano v Sloveniii ali v tujini ali javno
prikazano na referenenih domaeih ali mednarodnih festivalih

je nastopal v prepoznavni vtogi v vsaj dveh (2) umetnigkih avdiovizualnih detih,
je bilo javno prikazano na referenenih domacih in mednarodnih odrih

je

nastopal

v

prepoznavni vtogi

v vsaj treh (3) epizodah serijskih

avdiovizuatnih delih, ki so bila tetevizUsko emitirana v Sloveniji altturini

ki

televizijskih

ali je izjemoma

4)

nastopal v manjsem obsegu kot pod toekami 1) do 3) pred tem in
9a v dlanstvo
pov€buo vsaj true dlani, pri 6emer pa se profesionalno ukvaria s plesom izven
avdiovizualne produkcjie in izkazuje dosezke na podrodju plesa.

(3) Pojem igralca v avdiovizuatnih delih oz. tilmskega igralca naj pri odtodanju pomaga razloiiti

nasledn a detinicija: DFilmski igralec je kreativni posameznik, ki na'osnovi

sceniriji ust;ari ftmst<o

ali televiziisko vlogo in je njen avtor. ustvarjanje vloge zajema cetostno koncepcijo in strukturo

filmskega karakterja, ki se odziva na koncept celotnega avdiovizualnega dela, ustvarja soodvisnost
doga.ianji, prostori in ianrom avdiovizualnega dela. Njegovo u;tuarjarno dero
zaobjema. transformacijo in neprestano viivljanje v vsak fragmenr ulwarienega iarakterja,
prilagajanie igre sekvenci ali kadru, oziroma postavitvi kamere, ali kamer
lrakuzu) in avtentidno

z ostalimi vlogami,

ponavljanje dozivljaja znotraj kadra tolikokrat, kolikor krat proces ustvarjanja avdiovizualnega dela to
poirebuje. lma pregled nad celotnim scenarijem in \rzdriuje dramaturgijo in kontinuiteto svoje vloge
ne glede na vrstni red in aasovnico dejanskega snemanja kadrov.<
(4) Poiem plesnega ustuarjalca v avdiovizualnih delih nat pri odlodaniu pomaga razloiiti naslednia

definicija: "Plesni ustvarjalec

je kreativni posameznik, ki na osnovi scenarija ustvari filmsko

ali

televizusko plesno kreacuo in je njen avtor. Ustvarjanje plesne kreacije zajema celostno koncepcijo
in izrazno invencUo, ki se odziva na koncept celotnega avdiovizualnega dela, ustvarja soodvisnost z
ostalimi vlogami, dogajanii, prostori in :anrom avdiovizualnega dela. Njegovo ustvaialno delo zajema
ustrezno in pravoeasno fizidno pripravljenost, ki omogoda kvalitetno in dosledno izvaianje plesnih
prvin na nivoju veieine, naracije, somatike in konteksta ter udinkovito prilagajanje pogojem, kadru,
oziroma postavivi kamere, ali kamer (rakuzu) ne glede na Stevilo ponovitev, vrstni red in dasovnice
dejanskega snemania v procesu ustvarianja avdiovizualnega dela-(
(5) Natandnejsa merila za vsebinsko presojo pogorev in natan6nejsa pravila o postopku preverjanja
pogojev lahko sprejme upravni odbor v obliki pravil za sprejem v Elanstvo.
10. dlen
za ehna druStva mora upravnemu odboru predloiiti pisno vlogo, v kateri se zave2e, da
spreiema in da bo deloval v skladu s statutom drustva (pristopna vloga). K vlogi kandidat obvezno

(l) Kandidd

prilozi kopijo svojih igralskih izvedb na primemem nosilcu. Kandidat prilo:i tudi druga dokazila, ki
dokazujeio ustreznost za sprejem (recenzte, fotokopija diplome ...).
(2) S podpisano pristopno vlogo kandidat dovoljuie drustvu tudi obdelavo svojih osebnih podatkov,
preverianje podatkov pri drZavnih organih, organih lokalnih skupnosti, nosilcih javnih pooblastil,
drugih ustanovah in druitvih z namenom ugotovitve vseh pomembnih okolisein, potrebnih za presojo
izpolnjevanja pogojev in sprejem v elanstvo.
11. 6len
(1) Posebni poroEevalec, ki ga za obravnavo vsake posamezne vloge imenuje upravni odbor izmed
svojih 6lanov, pregleda pristopno vlogo kandidata in dokazila ter preveri, ali so zahtevani pogoii za
clanstvo izpolnjeni, o 6emer poroCa upravnemu odboru. Posebni poroeevalec ni funkcija, temvee
delovna naloga in obveznost elana upravnega odbora. Posebnih porodevalcevje lahko ved, pri demer
vsak pregleda vlogo, ki mu je dodeljena. Enemu posebnemu porodevalcu je lahko dodeljenih tudi ved
vlog.
(2) Ce kandidat pogojev iz drugega odstavka 9. alena ne izpolnjuje, upravni odbor prijavo zavrne. V

primeru, da kandidat izpolnjuje vse zahtevane pogoie za elanslvo,

lo upravni odbor potrdi

z

ugotovitvenim sklepom, s eimer postane kandidat polnopravni Clan.

(3) V trenutku sprejema v danstvo pristopna vloga poslane pristopna izjava in dana za\rezuje k
spostovaniu tega statuta in vseh drugih pravil drustva. S pristopno izjavo elan dovoljuje druStvu tudi
obdelavo an hrambo njegovih osebnih podatkov, posredovanje njegovih osebnih podatkovza namene
delovanja drustva (na zahtevo ali za potrebe driavnih organov, organov lokalne skupnosti) ter
posredovanje in izvoz za namene mednarodnega udejstvovanja drugtva (npr. nominacija za
mednarodne nagrade, za udeleZbo na mednarodnih festivalih pod okriljem druStva ipd., pri 6emer
mora drustvo za izvedbo same nominaciie za nagrado ali prijave na mednarodni festival predhodno
pridobiti posebno soglasje nominiranca/ke ali prijavljenca/ke).
12. elen

Pristopno vlogo mora drustuo resiti in svoj sklep sporoditi kandidatu narkasneie v 3 mesecih po
prejemu prosnje, sicer steje, da je bila pristopna vloga kandidata zavrnjena. Upravni odbor obvesti o
svoji odloditvi kandidata pisno, 6lanstvo drustva pa na dlanskih sestankih ali na obenih zborih.
13. alen

Kandidat, 6igar pristopna vloga je bila iz kateregakoli razloga zavmjena, ima pravico pritozbe na
nadzorni svel drustva, ki mora odloditi v 3 mesecih, sicer Steje pritoZba za zavrnjeno. Odloditev
nadzornega sveta ie dokondna. Kandidat lahko v roku 1 leta od dokondne odloCitve drustva zahteva
sodno varstvo zoDer odlodtev drustva.
14. elen
(1) Drugtvo ima lahko tudidastne dlane. Castni 6lan je le naziv in ne pomenidlanstva. Naziv dastnega
6lana lahko dobi alan dru5tva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspesno delo drustva, za o6iten
doprinos k ugledu poklica igralca nasploh ali kot priznanie iziemnega ustvarialnega dosezka. Naziv

eashega dlana druStva lahko drustvo podeli tudi ne6lanu, iz istih razlogov. Za predlog dodelitve
eashega naziva, posredovan obCnemu zboru, je potrebna dvotretjinska (2:/3) veeina glasov prisotnih
elanov na seji upravnega odbora.
(2) Naziv 6astnega 6lana podeljuje obcnizbor na predlog upravnega odbora.

IV. PRAVICE IN DOLZNOSTI ELANOV
15. dlen
Pravice Elanov so:
da voljo in so izvoljeniv organe drustva,
da sodelujejo pri delu in odlodajo v organih drustva,
da uporabljajo skupne dosezke in rezultate delovanja drustua pri svojem delu,
da uresnidujejo svoje osebne interese na podroqu dejavnosti drustva,
da sodelurejo pd izdelavi programa drustva in so seznanjenis poslovanjem drustva ter
njegovim finandno-materialnim poslovanjem,
da prejemajo nagrade in pohvale za delo v druStvu ter za dose:ene uspehe.

.
.
.
.
.
.

16. 6len

Doltnost ehnov so:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

da
da
da
da
da
da
da
da
da

spostujejo statut, druge akte ter sklepe organov drustva,
sooblikujeio in uresnidujejo cilie in naloge drustva,
ob izvolitvi delujejo v organih drustva,
aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresnidevaniu ciljev in nalog drustva,
redno pladujejo dlanarino,
dajejo drustvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
predlagajo nagrade in priznanja katerega koli organa drustva,
prenasajo izkusnje in znanje na mlajse dlane drustva,
varujeio ugled drustva.

V. PRENEHANJE ELANSWA
17. e|en
(1) Clanstvo v drustvu preneha:
s prostovolinim izstopom,
s enanjem,
z izkljueitvijo na podlagi odloeitue dastnega razsodisca,
s smrtio.
(2) Clan prostovoljno izstopi iz drustva,6e upravnemu odboru poslje pisno izjavo o izstopu.
(3) Clana iz clanstva ena upravni odbor, ie ta kljub opominu ne plada clanarine v tekodem letu.
(4) O izkljueitvi elana iz drustva odloda dastno razsodisde s sklepom, potrdi pa ga obdnizbor.

.
.
.
.

V. SEKCIJE
'18. dlen

(1) Za namene izvajanja dolo-cenih dejavnosti v okviru drustva, ki se navezujejo le na dolodeno
podroe.ie oz. strokovno specializacijo dlanstva, se lahko oblikuiejo posebna delovna telesa drustva,

imenovana sekcie. Sekcije ustanovi in ukine obdni zbor, vodi pa jih predsednik sekcije, ki ga
neposredno voli, imenuje in razresuje ob6ni zbor.
(2) Podrobnejsa ptauila za delovanie sekcij lahko sprejme upravni odbor; na podlagi teh sptosnih
pravil o sekcuah pa lahko posamezne sekcije oblikujeio tudi svoja podrobnejsa pravila ali smemice
delovanja, programe dela ipd.
(3) Sekcija ne more predstavljati drustva v javnosti brez izrecnega pisnega dovoljenja oz. soglasja
upravnega odbora.

VI. ORGANI DRUSWA
19. dlen

Organi drustva so:

.

obenizbor,

upravni odbor,
nadzorni svet in

castno razsodiS6e.

vI. oBeNt zBoR
20. ilen
Najvisji organ druatva je obdni zbor, ki ga sestavljajo vsi dlani drustva.

21

dlen

zbor:
. sklepa o dnevnem redu,
. sprEema, spreminja in dopolnjuje statut in druge pomembnejse akte drustua,
. voli in razresuje mandatarja za. prerkednika upravnega odbora, tri dlane nadzornega

(1) obani

.
.
'
'
'
'
.
.
.
'
.
'

sveta, tri drane dastnega razsodis6a in dva nadomestna drana castnega razsodiica iirr
predsednike sekcij,
na predlog mandatarja potrdi preostale elane upravnega oooora,
ustanavtja in ukinja odbore in sklade za resevanje posebnih nalog ter sekcre,
odroda o dranstvu drustva v ustreznih organizacijah doma in v tulini, o izstopanju iz njih
ter o deritvi rastnih pristojnosti in zadorzitev znotraj njih, daje smernice za deto orustira
ter sprejema program dela drusfua,
polrdinadrt dera, porocira o derovanju, dokondno potrdizakrjudni radun in finandni
na6rt
ter letno porodilo,

o
zavrnjenih kandidatov za drane ter dokondno potrdi ari zavrne
odloditev 6astnega razsodiSda o izklluaitvi 6lana.
odloda o predragani vriini aranarine ari o drugih obrikah dranskega prispevka, ki rahko
nadomesti alanarino,
odloaa o nakupu in prodaji nepremianin,
odroda

pritozbah

odloca o pritozbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega svela in dastnega
razsodiSda.

imenuje dastne dlane drustva.
odroca o drugih zadevah, kijih predragajo organi in arani drustva v skradu
z namenom
in cilji druStva,
sktepa o prenehanju delovanja drustva,

v primeru razricnih
avtentadno razlago.

razrag statuta sprejema dokondno razrago statuta kot njegovo

(1),obdni zborje rahko reden ari izreden. n"anio2olliloor.kricuje
upravnr odbor enkrat retno. rzredni
q: se skliie po sktepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega sveta ati na zahtevo
9ldl,_zl:I
r/r cranov orusrva. upravni odbor je dorzan skricati izredni obdni zbor v rotu go dni
od prejemi
zahteve za sklic ce upravni odbor iirednega obdnega zbor" n" Jiii" pr"oprsanem
u
ga skride
roku,
predlagatelj, ki mora predroiiti tudi dnevni red z uJtreznimi gradivi.
rzredni obani zoo, sirEfa ie-o
zadevi, za katero je sklican.
(2) obdni.zbor se v primerih. visje sire
.ari zaradi drugih izrednih okorisein izjemoma rahko izvede
korespondendno. v takem primeru se dorodbe
o skricu, skrepenosti, grasovanju in zapisniiu L vti
poglavJa tega staluta uporabio smiseho.
(3) Ob6ni zbor se v primeru naravne ari druge hujse nesrede,
ob vedjih epidemiah ari podobnih ve6jih
izrednih dogodkih, ko izvedba obdnega zbora z osebno navzodimi
drani druiw" p*oit""rr" i""g";i;
za zdravje ali varnost teh dlanov in je tio nujno zaradi sprejetja
oOtodite,,,. s faterimi ni mogde odl;Saii
lahko izjemoma skriae tudi na darjivo. o sklcu in d"J6i;;;;u;;;'bo-ra
na darjavo odroda upravni
odbor.
(4) obdni.zbor na darjavo je zbor 6ranov drustva, na katerem
6rani druatva soderujejo s pomodjo varne
informacijsko-komunikacijske tehnorogije, ki.omogoda i"ip"*"1"
J"""" grasovanje na darjavo s
preno-som in snemanjem slike in zvoka ali
samio zvoka v tatsni ivatiteti, Oa
;6 mogo;6 Oiez
vsakrsnega dvoma ugotoviti identiteto drana drustva, ki na obenem
zboru *olrrrr".'cr""ii.-Jw", ri
Zelijo sodelovati na ob6nem zboru na daljavo, mor.;o oprauiti
fri;"Jo nu oneni zbor na drustvu
najkasneje en dan pred takim obdnim zborom. eri ugotivtlanlu
r".u prisotne stereio erani
drustua, ki na obanem zboru soderujejo z uporaoo rLrne infdimacij'sio-tomunir<acijske
"r.t"'je'no"ti
tehnorogije in

so pravodasno opravili prijavo na tak obeni zbor na daljavo. Vsak sodelujodi na obdnem zboru na
dalravo mora sam zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v omrdje, ki omogoCa
prenos slike in zvoka ali samo zvoka. Vse ostale dolocbe tega statuta glede izvedbe obonega zbora
(npr. za kvorum, glasovanie, zapisnik) se smiselno uporabljaio tudi za izvedbo obdnega zbora na
daljavo.

(l)

23. dlen

O sklicu obdnega zbora s predlotenim dnevnim redom morajo biti 6lani druitva seznanjeni

naimanj 14 dni pred sklicanim obenim zborom. Vabilo mora vsebovati predlozeni dnevni red, dan in
uro ter kraj zbora.
(2) Posamezni predlogiza spremembo dnevnega reda ali posebno razpravo na obenem zboru (izven

toeke razno) morajo bitisklicalelju (praviloma upravnemu odboru) v pisni obliki poslani najmanj
Dred sklicanim obdnim zborom.

I

dni

24. elen
Ob6ni zbor je sklepden, 6e je prisotnih ve6 kot polovica 6lanov. Ce ob6ni zbor ni skbpeen, se
zasedanje odlozi za 30 minut. Po preteku tega 6asa je obdni zbor sklepcen, 6e ie prisotnih na.imanj
10 elanov.

25. ebn
(1) Volitve drustvenih organov so praviloma tajne, de ob6ni zbor ne odlodi drugade.

(2) Glasovanje je praviloma iavno, lahko pa se dlani na samem zasedanju odlodijo za tdni naein
glasovanja.
(3) Obdni zbor sklepa z navadno veeino navzoeih elanov. Ob enakem Stevilu glasov za in proti je
predlog odklonjen.
(4) Za sprejem sktuta ali njihovih sprememb ali dopolnitev ie potrebna dvotretjinska veeina glasov
navzodih dlanov.
26. dlen

O delu obcnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiiejo predsednik delovnega predsedstva,
zapisnikar in dva overovitelja.

VIII. UPRAVNI ODBOR
27. den
(l) Upravni odborje izvrSilni organ obdnega zbora in je za svoje delo odgovoren obdnemu zboru.
(2) Upravni odbor ima najmanj Sest (6) dlanov. Sestavljajo ga predsednik upravnega odbora,
podpredsednik upravnega odbora in ehni. Predsednik drustva je hkrati elan in predsednik upravnega
odbora. Slevilo izvolienih in s strani obenega zbora potrjenih dlanov upravnega odbora se spreminja
glede na Stevilo ustanovljenih sekcij, katerih predsedniki so avtomatidno dlani upravnega odbora in
kijih neposredno voli in imenuje obdni zbor. V novem upravnem odboru mora biti naimanj cetrtina
novih dlanov. Mandat Clanov upravnega odbora traja dve leti. Upravni odbor se konstituira na svoji
prvi seji, ki jo sklide njegov predsednik. Na tej seji 6lani upravnega odbora iz svojih vrst izvolijo

podpredsednika upfavnega odbora, ki

je

hkrati tudi podpredsednik drustva,

ki ob

odsotnosti

predsednika drugtva nadomesda predsednika drustva v vseh njegovih funkcijah.
(3) Upravni odbor opravlja organizacijska, strokovno-tehniena in administrativna dela ter vodi delo
drustva med dvema ob6nima zboroma po programu in sklepih, sprjetih na obcnem zboru.
28. elen
Upravni odbor:
skrbiza uresnidevanje programa druStva,
predstavlja drustvo pred javnostjo in vodi druStveno politiko v skladu s statutom in smemicami
obCnega zbora,
pripravlja predloge aktov drustva,
sprejme porodila o delovanju,
sprejema manj pomembne akte drustva,
sprejema razlage statuta,
sklicu.ie obdni zbor druStva,
vodi posle, kizadevajo evidenco elanov,

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
r
.
.
.

predlaga obcnemu zboru program dela in predstavi finandni nadrt ter zakljuEni ra6un,
predlaga nadzornemu svetu finandni nadrt in zakljudni raeun,
skrbiza finandno in materialno poslovanje drustva,
upravlja s premoienjem drultva,
sprejema odloeitve o spremembi poslovnega naslova drustva,
voli in razre$uie podpredsednika,
potriuje spreiem novih dlanov,
predlaga obdnemu zboru ustanavuanje skladov in igralskih nagrad,
pripravlja porodila za javnost,
podaja predloge za dodelitev naziva ea$nega dlana,
izdaja elanske izkaznice drustva,
predlaga obcnemu zboru visino dlanarine,
delegira 6lane drustva v Zirije, na posvetovanja, na slovesna in delovna zasedanja, festivale,
simpoziie in v uradne delegacije ter odbore in druge organe instituci,.
ustanavlja in ukinja komisije drustva, dolo6a naloge in Stevilo njihovih dlanov ter imenuje
predsednika komisU,
doloea poslovanje drustvene administracije,
sklicuje posvelovalne sestanke dlanstva,
uresniouje druge naloge, ki izha.iajo iz aKov druStva in naloge, ki mu jih Se dodatno naloZi obeni
zoor.

29. elen
(1) Upravni odbor se sestaja po potrebi, naimanj dvakrat letno. Upravni odbor ima praviloma redne

seje, po potrebi pa tudi korespondendne seje.

(2) Upravni odbor dela na sejah, ki iih sklicuje predsednik drustva, v niegovi odsotnosti pa
podpredsednik drustva. Predsednik sklicuje seie na lastno pobudo ali na zahtevo ene tretjine dlanov
upravnega odbora, nadzornega sveta ali druStvenih komisij.
30. ebn
Vabila za sejo upravnega odbora morajo elani odbora prejeii praviloma najmanj pet dni pred sejo.
Vabilu mora biti priloien predlog dnevnega reda in ustrezno gradivo. O seji upravnega odbora so po
eleKronski posti obvesdeni vsi dlani drustva.
31. elen
Upravni odborje sklepeen, 6e je na seji navzodih vee kot polovica elanov. Veljavne sklepe sprejema
z vedino glasov prisotnih. v primeru neodlodenega rezultata glasovanja odloei glas predsednika
upravnega odbora.

IX, PREDSEDNIK DRUSWA
32. den
(1) Predsednik drustva je zakoniti zastopnik drustva.
(2) Predsednika drustva voli obdni zbor drustva za obdobje dveh tel.
(3) Predsednik drustva:
upravlia drustvo,
skrbi, da je poslovanje drustva v skladu z zakonom o drustvih in drugimi predpisi, z njegovim
statutom in drugimi splosnimi akti,
predstavlja in zastopa druitvo pred drZavnimi in drugimi organi ter organizacijami v drzavi
in v tuiini,
predlaga dnevni red obcnega zbora in se.i upravnega odbora,
podpisuje listine, ki jih sprqme obdni zbor,
podpisuje v imenu drustva pogodbe, dogovore in sporazume, h katerim pristopa drustuo.
sklicuje seie upravnega odbora in obdni zbor drustva,
podpisuje vse akte drustva ter
predstavlja in zastopa drustvo v premozenjskih in pravnih zadevah.
33. elen

Predsednikje odgovoren za delovanje drugtva v skladu s stiatutom in pravnim redom Rs. predsednik

drugtua za svoje delo odgovarja obcnemu zboru in upravnemu odboru drugtva.

lxa. Generalni sekretar drustva
34.6len
(1) Drustvo ima lahko generalnega sekretarja, ki ga imenuie in razresuje upravni odbor druatva.
(2) Generalni sekrelar drustva v skladu s svojo funkci.io opravlia zlasti naslednje strokovnoadminislrativne naloge:

izvaja tehnidno, strokovno, tinandno

.
.
.
.
.
.
.

in

administrativno podporo

za delovanje druitva

in

upravnega odbora druStva;
nudi pomoa predsedniku in podpredsedniku drustva pri organiziranju dela drustva in upravnega
odbora druitva;
skrbiza zbiranje, pripravo in dostavo gradiva;
pripravlja poroaila o delovanju,
vodi zapisnike obdnih zborov in sej upravnega odbora drustva;
vodi evidenco v zvezi z uresniaevanjem sklepov in odloditev obinih zborov ter upravnega odbora
druStva;

koordinira delo komisij, delovnih skupin, strokovnjakov;
skrbi za pripravo in arhiviranje gradiv ter
izvaja druge strokovno-operativne naloge.
(3) Generalni sekretar drustva za svoje delo odgovarja upravnemu odboru druBtva

X. KOMISIJE
35. alen
(1) Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije
(2) Komisije so odgovorne upravnemu odboru, o svojem delu pa poroaajo na elanskih sestankih in
na obdnem zboru. Komisije poslujejo po svojih pravilnikih, kijih potrdi upravni odbor.
(3) Naloge, stevilo dlanov in predsednike komisij dolodi upravni odbor. Kadar se na seji upravnega

odbora obravnavajo vprasanja

s podrodja posameznih komisij, se na sejo vabijo vodje dotenih

komisij.

XI. NADZORNI SVET
36. dlen

(1) Nadzorni svet je sestavljen iz treh 6lanov, ki jih izvoli obeni zbor. Mandatna doba dlanov
nadzornega sveta je dve leti.
(2) Clani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika. Nadzorni svetje sklepden, ee so na seji
prisotnivsi trije dlani. Veljavne sklepe sprejema z ve6ino prisotnih.
(3) Clani nadzornega svela ne morejo biti obenem 6lani upravnega odbora, lahko sodelujejo na sejah
upravnega odbora, na katere so vedno vabljeni, ne morejo pa odlodati
37. dlen
(1) Nadzorni svet spremlja delo upravnega odbora in drugih organov druStva ter opravlja nadzor nad
finandno-materialnim poslovanjem druStva. Nadzorni svet enkrat letno poroda obCnemu zboru,
kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
(2) Nadzorni svet potrdizaklju6ni raeun in llnan6ni na6rt.

(3) Nadzorni svet ima tudi funkcijo pritozbenega organa v postopku sprejemania novih dlanov O
morebitni pritozbi zavrnjenega kandidata mora odlocili v roku 3 mesecev. Odloaitev nadzornega
sveta je dokondna.
(4) Po potrebi lahko nadzorni svet opravlja tudi funkciio strokovnega telesa drustva (npr' lahko zirara

v funkciji komisije za nagrade ipd.). Ce bi se moral 6lan nadzornega sveta kot 6lan zi.ie zaradi
navzktirja interesov izloditi, ga lahko v funkciji ilana ziri.ie nadomesti dlan dastnega razsodisca ali
dlan upravnega odbora.

x[. eAsrNo RAzsoDrSeE
38. alen

Castno razsodiSde ima tri dlane, ki jih za dobo dveh let izvoli obeni zbor. Clani izmed sebe izvolito
predsednika. Castno razsodisde se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev dlanov ali organov
drustva. Ob6ni zbor izvoli tudi dva nadomestna 6lana.
39. elen

(1) Castno razsodiice vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z

disciplinskim
Dravilnikom.
(2) Disciplinske krSitue, kijih obravnava dastno razsodisde, so naslednje:
krsitve dobeb statuta,
nevestno in lahkomiselno spre.iemanje in izvrSevanje sprejetih zadolzitev in funkcij v drustvu,
neizvrsevanje sklepov organov druStva,
dejanja, ki kakorkoli ikodujejo ugledu drustva.

.
.
.
.

40. dlen
(1) Disciplinski ukrepi, kijih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izrede Eastno
razsodisee, so:
oDomin.
javni opomin,

.
.
.

izkljuCitev.

(2) Zopet sklep, ki ga izda dastno razsodisee, ima prizadeti pravico pritozbe na obdni zbor kot
drugostopentski organ.

XIII. PRENEHANJE MANDATA
41. 6len
(1) Mandat Clanov upravnega odbora, nadzornega sveta, aastnega razsodisda in komisu preneha, ee
se 6lan odpove clanstvu v teh organih, ga odpokli6e obdni zbor, izstopi, je Ertan ali izkl.iueen iz druStva,
6e s tunkcije odstopi sam alije z nje razresen zaradi izkljuditve z odloditvijo Castnega razsodisea.

(2) V pnmeru prenehania mandata dlana upravnega odbora, nadzornega sveta ali castnega
razsodiica mora o novem 6lanu teh organov odbeiti obdni zbor; o ostalih odloda upravni odbor.
(3) Ce mandat preneha predsedniku drustva, prevzame vodenje upravnega odbora in drustva
podpredsednik, ki mora najkasneje v roku dveh mesecev organizirati obenizbor.
XIV. FINANENO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUSWA
42. elen
Viri dohodkov so:
alanarina, kijo doloei ob6ni zbor,
dohodek iz deravnosti druitva in naslova materialnih pravic,
sredstva, pridobljena s kandidiranjem najavnih nateeajih in razpisih,
sredstva, pridobljena od drzavnih organov, institucij in lokalnih skupnosti,
darila in prispevki posameznikov, organizacij, donatorjev in sponzorjev,

.
.
.
.
.
.
.
.

v skladu z veljavnim Zakonom
dohodnine posameznega zavezanca rezidenta),
donacije iz naslova dohodnine

o dohodnini (do 0,5%

dohodki iz pridobitne dejavnosti,
drugi prihodki.

43. dlen
Drustvo razpolaga s tinandnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finandnimi naerti, ki .iih
sprejme ob6ni zbor. Finaneni nadrt in zakljudni raiun sprejme obdni zbor drustva na predlog
upravnega odbora in po poroiilu nadzomega sveta.
44. dlen
(1) Financno poslovanje drustva se odvija preko transakcijskega raCuna, odprtega pri banki.
(2) Finandno in materialno poslovanje poteka v skladu s pravilnikom o finaneno materialnem
poslovan u, v katerem drustvo tudi dolodi nadin vodenja in izkazovanje podatkov o finaneno
materialnem poslovanju druStua, ki mora biti v skladu z radunovodskimi standardi za drustva.

45.6len
(1) Ce drustvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presezek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosli, za katero je bilo ustanovljeno.
(2) Vsaka delitev premo:enja drustva med njegove dlane je ni6na.
46. elen
(1) Odredbodajalec za upravljanje s sredstvi druStva, kot tudi podpisnik finandnih in materialnih listin,

je predsednik drustva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik druitva.
(2) V dasu nadomeidanja predsednika prevzame podpredsednik vse pravice, dolznosti

in

odgovornost predsednika drustva. V izogib morebitnim nesporazumom napise predsednik drustua
podpredsedniku pooblastilo. V pooblastilu mora bitijasno navedeno, v katerem casovnem obdobju
poteka nadomesdanje predsednika.

47. e|en
(1) Finandno in materialno poslovanje je.iavno.
(2) O svojem finanenem in materialnem poslovanju vodi drustuo ustrezne knjige, ki so vselej dostopne
nadzornemu svetu, predsedniku in dlanom odbora, pooblaidenim s sklepom odbora.
(3) Vsak dlan ima pravico vpogleda v flnandno in materialno dokumentacijo in poslovanje drustva.
48. alen
Za pomod pri urejanju llnandno materialnih zadev lahko drustvo zaposli finandnega strokovnjaka v
skladu z veljavno zakonodajo s podrodja delovnega prava.
49. dlen
(1) Premozenje drustva predstavljajo vse premidnine in nepremidnine, ki so last drustva in so vpisane
v inventarno knjigo drustva.
(2) S premoienjem upravlja upravni odbor druatva. O nakupu ali odtujitvi nepremidnin se odloda le
na podlagi sklepa obanega zbora.
50. dlen

Drustvo ima lahko tudi sponzorje ali donatorje. To so lahko fiziene ali pravne osebe. ki drustuu

materialno, moralno ali kako drugaae pomagajo. Sponzorji ali donatorji lahko sodelujejo in
razpravljajo na sejah obanega zbora, nimajo pa pravice odlodanja. S posameznimi spon orji,
donatorji in financerji lahko upravni odbor in v njegovem imenu predsednik drustva sklene poseb;o
pogodbo o medsebojnih obveznostih.

XV. JAVNOST DELA DRUSTVA
51. dlen
Clane drustvo obvesia:
preko elektronske po6te,
s pravico vpogleda alanov v zapisnike organov druslva,
preko drustvenega glasila,
preko spletne strani drustva
preko sredstev javnega obvesdania.

.
.
.
r
.

52. alen
(1) SirSojavnost obvesda drustvo o svo.iem delu tako, da so seje organov drustvajavne, da organizira
okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ultanov,
organizacij ter predstavnike sredstev javnega obvesdanja.
(2) Zapisniki sej vseh organov drustva, komist in pododborov so dostopni vsakemu dlanu druStva.
53. dlen

za zagotovitev javnosti dela in todnost informacij o delu drustva je odgovoren predsednik drustva.

XVI. PRENEHANJE DRUSWA

delovati:

Drustvo preneha
po dolodilih zakona.
po sklepu obinega zbora,
de Stevilo dlanov pade pod tri.

.
.
.

54

dlen

za pravnomoenost sklepa o prenehanju ie potrebn€ dvotretjinska navzoenost clanov
drustva, ki
sprejmejo sklep z dvotretjinsko ve6ino gtasov..Ce obdni zbor nisktepeen,
se sklide nou ooeni iooi, ii
sklepa o razpustitvi drustva in orasuje z dvotretjinsko ve6ino griiiu,
d,, ie n"uroe. ui"j poi*i""
Nato se uvede pisni redrendum, pri t<ateiem se morai"iri!-d
rJ pr"n"n"n;e vsaj dve tretjini
6lanov
'lanov druStva.
ce dru.tuo preneha derovati,
drustvo vpisano v register.

ror"

pr"o""onsitl udtT dneh obvestiti pristojni organ, pri
katerem

.ie

V primeru. prenehania drustva preide,po por"ff"f"** obveznosti
njegovo premozenj e na zvezo
drustev stovenskih firmskih uirvariar;u, ko bo zu;;; -;;;dloi!"n"xin
firmskih ustvarjarcev
prid:bjla status nevtadne organizicije v javnem
i"ro"",,,-"'L"iiiin", pr,r"ru

pa

na drugo
nevladno organizaciio z enakim arioodbbnim namenom
ari neprioooit'noJi"uno osebojavnega prava.
Proradunska sredstva se vrnejo proradunu.

xv[.

PREHoDNE tH xoNdHe

c/.

oolocee

cten

Ta stalut ie sprejer obdni zbor drustva dne 09. maia
202.r in verja takoj. uporabrjati se za6ne z dnem
vpisa drustva v Regisrer dru.tev pri u_prav-ni enoti Ljubrjana.
s siiejem6m rega statuta preneha verjatl
statut sprejet na obdnem zboru dne 20 .6.2020.

Ljubljana, 09. 05. 2021

Predsednik Sebasti an Cavazza
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