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VLOGA ZA ČLANSTVO - ŠTUDENT
Podatki vlagatelja (prosimo, izpolnite vsa polja):
Ime:

Priimek:

Naslov:
Mesto:

Poštna številka / ZIP:

Država:

Telefonska številka:

Elektronski naslov:
Naziv visokošolske ustanove:
Smer / predmet:

Leto vpisa:

Vaše dosedanje delo na področju postprodukcije / produkcije:
Obdobje dela

Dejavnost / področje dela

1.
2.
3.
Naziv dela*

Leto izida

1.
2.
3.
* Naslovi del npr: filma, dokumentarnega filma, gledališkega dela, naslov nadaljevanke/nanizanke, naslov radijske igre ipd.

Nominacije ter prejete nagrade in priznanja:

Opis vašega preteklega dela, dosežkov in dejavnosti lahko oddate tudi kot prilogo k vlogi za članstvo.
Želim se pridružit sekciji:
Montaža slike in zvoka

Snemanje in postprodukcija zvok

Snemanje in postprodukcija slike

S podpisom potrjujem:

•
•
•
•

Da želim postati član/-ica društva z vsemi pravicami in dolžnostmi navedenimi v statutu društva, statut se nahaja na sedežu
društva ter na spletni strani društva.
Da bom letno članarino v višini 20,00 EUR poravnal/a najkasneje v roku 30 dni po potrditvi članstva, na račun: SI56 6100
0000 6238 902.
Da dovolim objavo svojega imena in priimka na spletni strani društva.
Da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Vsi podatki so varovani skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur. List RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).
Vlagatelj mora obvezno priložiti potrdilo o statusu.

Podpis vlagatelja

Datum

Odobritev članstva upravnega odbora

Datum
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Izvleček iz statuta o članstvu:
III. ČLANSTVO
10. Člen
(1) Članstvo v društvu je prostovoljno.
(2) Član društva lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki se poklicno ukvarja s postprodukcijo. Poleg aktivnih članov se v društvo
lahko vključijo tudi pridruženi člani in člani – študentje; društvo pa lahko imenuje tudi častne člane.
Član – Študent

•

je lahko posameznik, ki aktivno sodeluje v izobraževalnem programu s sorodnim predmetnikom ter izkazuje interes za delovanje v
filmski postprodukciji. Pristopna vloga mora vsebovati dokazila o sodelovanju v izobraževalnem programu, članstvo študenta pa se
obnavlja na letni ravni – glede na študentski status in sodelovanje v izobraževalnih programih.
11. Člen
Kandidat za člana (aktivnega, pridruženega ali člana – študenta) društva mora upravnemu odboru predložiti podpisano pisno vlogo, v
kateri se zaveže, da sprejema in da bo deloval v skladu s statutom društva. K vlogi kandidat obvezno priloži ogledno kopijo svojih del
na primernem nosilcu. Kandidat priloži tudi druga dokazila, ki dokazujejo ustreznost za sprejem (recenzije, reference, fotokopija
diplome, filmografija, spisek nagrad ...).
12. člen
Za potrditev odločitve o sprejemu člana je potrebna večina glasov navzočih članov upravnega odbora. Če v katerem koli od
navedenih pogojev iz drugega odstavka 10. člena kandidat po oceni članov upravnega odbora odstopa od zahtevanih pogojev, lahko
upravni odbor prijavo zavrne.
13. člen
Prošnjo za sprejem mora društvo rešiti in svoj sklep sporočiti kandidatu najkasneje v 1 mesecu po prejemu prošnje. Upravni odbor
obvesti o svoji odločitvi kandidata pisno, članstvo društva pa na članskih sestankih ali na občnih zborih.
14. člen
Kandidat, katerega prošnja za sprejem je bila zavrnjena, ima pravico pritožbe na občni zbor društva.
15. člen
Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če je tako izbrani posameznik v času podelitve naziva
aktiven ustvarjalec na polju postprodukcije, lahko uživa vse privilegije članstva v društvu, vključno s pravico do glasovanja in s pravico
do prevzema funkcije v društvu v skladu s statutom.
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
16. člen
(1) Pravice aktivnih članov so:
•

da volijo in so izvoljeni v organe društva (vsak aktivni član ima en (1) glas)

•

da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva,

•

da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,

•

da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,

•

da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim
poslovanjem,

•

da prejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.

(2) Pravice vseh pridruženih članov in študentov so:
•

enake pravicam aktivnih članov, brez volilne pravice in pravice uporabe članstva v DPPU pri svojem delu
17. člen

Dolžnosti članov DPPU so:
•

da spoštujejo statut, druge akte ter sklepe organov društva,

•

da sooblikujejo in uresničujejo cilje in naloge društva,

•

da ob izvolitvi delujejo v organih društva,

•

da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,

•

da redno plačujejo članarino,

•

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

•

da predlagajo nagrade in priznanja katerega koli organa društva,

•

da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva,

•

da varujejo ugled društva.
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Navodila za pridobitev članstva:
Izpolnjeno in podpisano vlogo z vsemi prilogami pošljete na naslov društva:
DPPU, Društvo postprodukcijskih ustvarjalcev
Livarska ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenija
Po pisni odobritvi članstva, preko UPN - Univerzalnega plačilnega naloga nakažete članarino v višini, ki je navedena za vaš razred
članstva, najkasneje v roku 30 dni po odobritvi.
Primer pravilno izpolnjenega UPN-ja

Pri referenci v prvi dve polji vpišite SI nato v drugi dve 00, v naslednja štiri pa vpišite leto pristopa npr: 2013. Primer pravilno
izpolnjene reference: SI00 2013.
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