
ZAPISNIK

1. Izredne skupščine DPPU, 01.junij 2016, VIBA FILM (projekcijska dvorana)

PRISOTNI
– Julij Zornik (Predsednik društva; aktivni član)
– Teo Rižnar (predstavnik snemanja in postprodukcije slike; aktivni član)
– Boštjan Kačičnik (predstavnik snemanja in postprodukcije zvoka; aktivni član)
– Igor Iskra (aktivni član)
– Samo Jurca za Tristana Peloza & Petra Žerovnika (pooblaščen; aktivni člani)
– Rudi Jeseničnik
– Gašper Loborec (član nadzornega sveta; aktivni član)
– Rudolf Miha (aktivni član)
– Jaka Skočir
– Maks Košir
– Oton Bačar
– Emil Svetlik (član častnega razsodišča; aktivni član)
– Luka Leskovšek (aktivni član)
– Miloš Kalusek (aktivni čan)
– Jure Teržan (član nadzornega sveta; aktivni član)

DNEVNI RED
1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI in POTRDITEV ZAPISNIKARJA

– Predsednik društva Julij Zornik je otvoril skupščino.
– Ugotovljena je sklepčnost skupščine. Prisotnih je 11 aktivnih članov (aktivna člana Tristan Peloz in 

Peter Žerovnik sta za odločanje in glasovanje pooblastila Sama Jurco) 
– Potrjeno je bilo, da se seja posname in objavi na spletni strani DPPU; Snemalec seje in zapisnikar je

Igor Iskra

2. PREGLED PRETEKLEGA DELA IN AKTUALNEGA STANJA, TER FINANČNEGA STANJA

– O ustanovitvi društva smo obvestili državne organe in odbore ter jih prosili naj društvo v bodoče 
obveščajo in vabijo na seje, ki se tičejo področja delovanja društva.

– Povezali smo se z ostalimi društvi, ki delujejo na filmskem področju (producenti, režiserji, 
kostumografi, snemalci, animatorji in ostalimi stanovskimi kolegi)

– Na filmskem skladu in ministrstvu za kulturo, so društvo DPPU priznali in ga vabijo na srečanja.
– 10.6.2016 je filmski dan odprtih vrat v organizaciji Filmskega centara, kjer letos še ne bomo 

sodelovali.
– Sodelovali smo pri spremembah Zakona o Avtorskih in Sorodnih pravicah; Montažerji slike in 

oblikovalci zvoka so iz zakona izvzeti. Namesto kot avtorji, so obravnavani kot avtorji prispevkov. 
Poslali smo predloge za dopolnitev zakona z obrazložitvami. Podobne predloge smo predlagali tudi 
za “graderje” (VFX nadzorniki), vendar je na delovnih skupinah AJPe in na posvetu pri odvetnici bilo 
rečeno, da obstajajo majhne možnosti, da bi bili tudi VFX nadzorniki vključeni v dopolnitve zakona.

– Vabljeni smo bili na razpravo o kolektivnih organizacijah (SAZAS, AJPA, IPF)
– Udeležili smo se sestanka na Ministrstvu za gospodarstvo na temo izplačevanja nadomestil s strani 

AJPE, in  pobude v državnem zboru na temo avtorskih pogodb, kolektivnih pogodb in prenosu 
pravic.

– Bolje smo spoznali ustroj in delovanje državnih organov. Iščejo se člani, ki jih zanima aktivno 
udejstvovanje na tem področju.

– 2014 smo sodelovali s FSF (Festival slovenskega filma) v obliki tehničnega nadzora zvoka in slike; 
2015 nismo bili vabljeni; 2016 bomo zopet sodelovali.

– Pri kandidaturi v programski svet RTV SLO, smo podprli Milana Zupaniča; Po glasovanju je bil 
sprejet v programski svet RTV SLO.

– DPPU se je ob ustanovitvi financiral samo s članarnino.



– 2015 je AJPA dodelila 3000 EUR letne subvencije DPPU-ju.  Od ustanovitve 2.10.2013 dalje, skupni
dohodki društva z donacijo vred znašajo 3.560,13 Eur. Stroškov je bilo za 798,35 Eur. Stanje z 
31.5.2016 znaša 2.761,78 EUR.

– Tajnica društva Ira Cecič je zapustila položaj zaradi službene odsotnosti, išče se novi tajnik/ca 
društva.

3. SPREMEMBA TOČK STATUTA

– Na podlagi delovanja smo ugotovili, da bi se sekcije snemanja in postprodukcije zvoka, snemanja in 
postprodukcije slike ter sekcija montaže zvoka in slike izbrisale iz statuta. Posledično bi upravni 
odbor imel namesto 5 samo 3 člane. Razlog ukinitve je lažja komunikacija in učinkovitejše delovanje 
društva.

– Sekcije bi v prihodnje obstajale, kot nepisana notranja organizacija.
– Sprejet je predlog, da se iz statuta izbrišejo sekcija montaže slike in zvoka, sekcija snemanja in 

postprodukcije slike ter sekcija snemanja in postprodukcije zvoka; z 11(13) glasovi ZA : 0 PROTI je 
bil sprejet sklep da se iz statuta izbrišejo sekcije.

– Predlog, da se za aktivne člane omili pogoje za sprejem s 5 let plus dokazila na 3 leta plus dokazila; 
Glasovi: ZA 11(13) : 0 PROTI

– Predlagano je, da dne 01.06.2016 na novo izvoljeni člani društva nastopijo s funkcijo po spremembi 
statuta; Glasovi: ZA 11(13) : 0 PROTI

4. VOLITVE NOVIH ČLANOV V ORGANE DRUŠTVA

– Predlog in glasovanje za novega predsednika DPPU; Predlagan je Julij Zornik; 
Glasovi: 11(13) ZA : 0 PROTI

– Predlog in glasovanje za funkcijo podpredsednika; Predlagan je Teo Rižnar; 
Glasovi:  11(13) ZA : 0

– Predlog in glasovanje za tajnika društva; Predlagan je Igor Iskra; 
Glasovi: 10 (12) ZA : 0 PROTI : 1 VZDRŽAN

– Za nadzornike društva so predlagani Jure Teržan, Gašper Loborec in Miloš Kalusek 
Glasovi: 11(13) ZA : 0 PROTI

– Za člane častnega razsodišča so predlagani Emil Svetlik, Luka Leskovšek in Boštjan Kačičnik
Glasovi: 11(13) ZA : 0 PROTI

5. POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV

– Predlog, da se določi fiksni termin za srečevanje članov.
– Predlog, da z izobraževanjem pridobivamo člane.
– Predlog, da se povežemo z šolami / ministrstvom za šolstvo in jim ponudimo možnost sodelovanja z 

našimi člani.
– Predlog za skupinsko obiskovanje sejmov ipd.
– Predlog izdelave DPPU majic.
– Predlog sodelovanja s festivali (FSF in ostalimi), v obliki nadzora kakovosti.

6. RAZNO (PROGRAM DELA V PRIHODNJE)

– Povezovanje s šolami in ministrstvom za šolstvo, ter nudenje možnosti sodelovanja z našimi člani.
– Predlaga se vsaj tri predavanja oz. izobraževanja članov na letni ravni.
– Organiziranje neformalnih srečanj celotnega društva, vsako prvo sredo v letnem času (kvartalno). 

Prvo srečanje bi se zgodilo 22. junija 2016.
– Prijavljanje na razpise za pridobitev sredstev za delovanje društva.

V Ljubljani, dne 01.06.2016 ZAPISNIKAR
  Igor Iskra


