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// Izsek iz statuta Združenja filmskih snemalcev Slovenije //

VII. ČLANSTVO V ZDRUŽENJU
Člen 36.
Redni člani lahko postanejo samo filmski snemalci (direktorji fotografije), ki so
državljani Republike Slovenije.
Razen rednih članov se lahko imenujejo tudi častni člani, v kolikor jim Skupščina
dodeli to čast zaradi zaslug pri udejstvovanju na področju filmske kamere.
Član Združenja postaneš:
l
na temelju predloga najmanj dveh rednih članov
l
kandidate se predlaga v članstvo Združenja na osnovi dotedanjega
snemalskega dela. Pogoj: kandidat, ki nima končane akademije
(fakultete) za snemalca, mora imeti samostojno posneta najmanj dva
profesionalna celovečerna filma.
Kandidat, ki ima končano akademijo (fakulteto) za snemalca, mora imeti
samostojno posnet najmanj en profesionalen celovečerni film ali tri kratke
filme, ki niso nastali v šolski produkciji.
l
kandidat mora predložiti Upravnemu odboru vlogo za sprejem,
filmografijo in zahtevana dela
l
Upravni odbor mora o svoji odločitvi obvestiti kandidata najmanj v 60 dneh
od predložitve vloge
Predlog se dostavi Upravnemu odboru Združenja, ki na podlagi pogojev,
filmografije in predloženih del odloči o sprejemu kandidata v redno članstvo
Združenja.
Kandidat postane redni član, ko podpiše pristopnico.
Člen 37.
Združenje ima lahko tudi častne člane.
Najmanj trije člani Združenja dajo predlog za častnega člana Združenja. Predlog
se predloži Upravnemu odboru Združenja.
Upravni odbor je dolžan na svoji prvi naslednji seji Združenja dati predlog na
glasovanje.
Predlog je sprejet, če se Skupščina Združenja z nadpolovičnim številom glasov
odloči za sprejetje predloga.
Častni član ima enak status kot redni član Združenja.
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Člen 38.
Člani Združenja so enakopravni.
Člani združenja plačujejo letno članarino v višini, ki jo odreja Skupščina
Združenja.
V kolikor član zamuja s plačanjem članarine za tekoče leto več kot 30 dni od
določenega datuma, mu Upravni odbor pošlje opozorilo.
V kolikor član ne plača članarine niti 15 dni po opominu, ga Upravi odbor
Združenja črta iz članstva.
Člen 39.
Pravice članov so:
l
da volijo in so izvoljeni v organe Združenja
l
da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih Združenja
l
da uporabijo skupne dosežke in rezultate delovanja pri svojem delu
l
da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti Združenja
l
da so seznanjeni s programom in poslovanjem združenja ter njegovim
finančno materialnim poslovanjem
Člen 40.
Dolžnosti članov so:
l
da spoštujejo statut in ostale akte ter sklepe organov Združenja
l
da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev
in nalog Združenja
l
da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi Skupščina združenja
l
da dajejo Združenju informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih
dogovorjenih nalog
l
da prenašajo svoje izkušnje in znanje na ostale člane Združenja
l
da varujejo ugled Združenja
l
da uporabljajo kratico Združenja napisano na koncu imena v špici filma
Člen 41.
Članstvo v Združenju preneha :
l
s prostovoljnim izstopom
l
z izključitvijo
l
s črtanjem (člana iz članstva črta Upravni odbor, če ta kljub opominu ne
plača članarine)
l
s smrtjo
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Člen 42.
Član Združenja lahko izstopi iz Združenja.
Zahteva za izstop se preda v pisni obliki in o njej odloča Upravni odbor
Združenja najkasneje v roku 60 dni od dneva predaje zahtevka nakar se smatra,
da je zahtevi ugodeno. Z izstopom člana iz Združenja preneha njegovo članstvo
v Združenju in vse pravice, ki sledijo iz teh.
Člen 43.
Združenje lahko izključi člana v naslednjih slučajih:
l
kadar postopa v nasprotju s cilji in interesi Združenja
l
v primeru neplačanja članarine
l
kadar se ne drži sklepov in splošnih aktov Združenja
l
kadar s svojimi postopki in obnašanjem škodi Združenju in njegovemu
ugledu.
Sklep o izključitvi člana sprejme Skupščina Združenja na predlog predsednika
Združenja ali ene tretine članov Združenja. Član Združenja, ki je predlagan za
izključitev ima pravico sodelovati v delu Skupščine in na njej glasovati.
Člen 44.
Skupščina Združenja lahko uvede disciplinska in moralna pravila za svoje člane,
skladno z disciplinskim pravilnikom.

