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Na podlagi druge alineje 13. člena, tretje alineje 16. člena, prvega odstavka  24. člena Zakona o 

javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/2008), sprejema Nadzorni svet Filmskega sklada Republike 

Slovenije – javni sklad na seji dne __________, ob soglasju Vlade Republike Slovenije 

_____________________, naslednje 

 

 

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA 

Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(splošna določba) 

 

(1) S splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) Filmskega sklada Republike Slovenije – 

javnega sklada (v nadaljevanju: sklad) se določijo: 

1. nacionalni filmski program in pogoji financiranja; 

2. postopki za oblikovanje in izvajanje nacionalnega filmskega programa: 

 -vrste programov, ki sestavljajo nacionalni filmski program, 

 - pogoji (financiranja) pod katerimi lahko prijavitelji pridobijo finančna sredstva sklada, 

- odločanje o uvrstitvi projektov v nacionalni filmski program, 

- način imenovanja, sestava in delovanje strokovno-programskih komisij, 

- kriteriji in merila za uvrstitev prijavljenih projektov v nacionalni filmski program, 

- medsebojne pravice in obveznosti sklada in prijavitelja projekta, ki ga financira sklad ter 

način prenehanja financiranja posameznih projektov, 

-obseg finančnih sredstev, ki jih lahko prejme posamezen upravičenec, 

- promocija, distribucija in eksploatacija 

3. načini nadzora nad izvajanjem nacionalnega filmskega programa. 

(2) Sklad financira izvedbo nacionalnega filmskega programa na podlagi sprejetega poslovnega in 

finančnega načrta.  

 

1. 1. Pomen izrazov 

 

2. člen 

(pomen izrazov) 

 

Posamezni izrazi v poslovanju sklada in v tem aktu imajo naslednji pomen: 

1. Nacionalni filmski program: so vse oblike filmske ustvarjalnosti in kulturnih dejavnosti na 

avdiovizualnem področju, ki jih pri izvajanju svoje poslovno programske politike v določenem 

koledarskem letu omogoča sklad s financiranjem programov iz 7. člena SPP. 

2. Program: je zbir istovrstnih projektov, ki jih financira sklad. 

3. Projekt: je izraz za vsako posamezno obliko filmske ustvarjalnosti ali kulturne dejavnosti na 

avdiovizualnem področju, ki jo financira sklad. 

4. Realizacija projekta: je proces celotne izvedbe posameznega projekta, ki ga financira sklad. 

5. Poslovni načrt sklada: je program dela, s katerim sklad načrtuje izvedbo nacionalnega 

filmskega programa za določeno koledarsko leto. 

6. Finančni načrt sklada: je del poslovnega načrta sklada, s katerim so predvideni skladovi 

prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za določeno koledarsko leto. 

7. Letno poročilo sklada: je vsebinsko in finančno poročilo o delovanju sklada in izvajanju 

nacionalnega filmskega programa za določeno koledarsko leto. 

8. Film: je avdiovizualno delo ne glede na njegovo trajanje ali nosilec slikovnega in zvočnega 
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zapisa, ki je prvenstveno namenjeno kinematografskemu načinu prikazovanja. 

9. Dolgometražni film: je film, katerega trajanje presega 70 minut. 

10. Srednjemetražni film: je film v trajanju med 45 in 70 minut. 

11. Kratkometražni film: je film, krajši od 45 minut. 

12. Nizkoproračunski film je vsak film katerega usklajena proizvodna cena ne presega 30.000 

EUR na minuto njegovega končnega trajanja. 

13. Zahteven film je film z visokimi tehnološkimi zahtevami (scenografija, kostumografija, tehnika 

prostor, čas, zgodovinsko obdobje ipd.), ki mu v okviru sredstev za nizkoproračunski film ni 

mogoče zagotoviti minimalnih profesionalnih pogojev realizacije.  

14. Produkcija filma: je proces ustvarjanja filma od prve zamisli do izdelave kopije, ki omogoča 

kinematografsko prikazovanje. Obsega faze razvoja filma (Development), priprav za snemanje 

filma (Pre-Production), snemanja filma (Shooting) in finalizacije filma (Post-Production). 

15. Razvoj filma: je faza v produkciji filma, ki zajema vse aktivnosti s katerimi producent razvija 

scenarij, pridobiva koproducente, sestavlja ekipo ter izvaja vse druge produkcijske aktivnosti do 

uvrstitve filma v enega od programov realizacije filma iz 7. člena SPP. 

16. Razvoj scenarija: so vse scenaristične in dramaturške aktivnosti v fazi razvoja filma, ki se ob 

upoštevanju realnih možnosti sklada, za financiranje filma nanašajo na dodelavo strukture, zapleta, 

karakterizacije likov in vseh drugih elementov scenarija. 

17. Priprave za snemanje filma: so faza v produkciji filma, ki obsega produkcijske aktivnosti od 

uvrstitve filma v enega od programov realizacije filma iz 7. člena SPP do začetka snemanja. 

18. Snemanje filma: je faza v produkciji filma, ki obsega čas od prvega do zadnjega snemalnega 

dne. 

19. Finalizacija filma: je zaključna faza v produkciji filma, ki obsega vse produkcijske aktivnosti 

od zaključka snemanja filma do dokončanja filmske kopije, ki omogoča kinematografsko 

prikazovanje. 

20. Promocija: zajema vse aktivnosti s katerimi sklad, producent, distributer, prikazovalec ali 

druga zainteresirana oseba obvešča javnost o posameznem filmu, financiranem programu ali 

nacionalnem filmskem programu. Promocija posameznega filma se praviloma začne v fazi priprav 

za snemanje ter traja do konca komercialne in festivalske eksploatacije filma. 

21. Distribucija filma: zajema vse aktivnosti s katerimi distributer omogoči javno prikazovanje 

filma v kinematografih, na televizijskih postajah ter razširjanje filma z drugimi tehničnimi sredstvi. 

22. Realizacija filma: je proces, ki zajema priprave za snemanje, snemanje, finalizacijo, promocijo, 

distribucijo in javno prikazovanje filma. 

23. Javno prikazovanje: je kinematografsko, televizijsko in vsako drugo priobčanje filma 

gledalcem. 

24. Natečaj: je skupni naziv za javni razpis in javni poziv. 

25. Javni razpis: je postopek, ki se uporabi takrat, ko je mogoče vnaprej določiti le kriterije za 

ocenjevanje in vrednotenje projektov, financirajo pa se tisti projekti, ki so v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. 

26. Javni poziv: je postopek, ki se uporabi takrat, ko je mogoče jasno vnaprej določiti umetniške, 

kulturnopolitične, strokovne in druge kriterije ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt za 

financiranje iz sredstev sklada. Financirajo se projekti, ki te kriterije in zahteve izpolnjujejo, in sicer 

po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev. 

27. Producent: je pravna oseba, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje filma in je 

odgovorna za njegovo dokončanje. 

28. Koproducent: je oseba, ki na podlagi koprodukcijske pogodbe sodeluje s producentom pri 

organiziranju in produkcijskem vodenju ustvarjanja filma. 

29. Mednarodni koproducent: je pravna oseba s sedežem izven Republike Slovenije, ki na 

podlagi koprodukcijske pogodbe sodeluje s producentom pri organiziranju in produkcijskem 

vodenju ustvarjanja filma. 

30. Izvajalci: je skupni naziv za vse fizične osebe, ki sodelujejo pri realizaciji določenega projekta. 
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31. Prijavitelj: je oseba iz 4. člena SPP, ki prijavi projekt na natečaj sklada. 

32. Financiranje: pomeni sofinanciranje, financiranje in vse druge spodbude javnega sklada po 

veljavnem zakonu o javnih skladih. 

33. Strokovno programske komisije (v nadaljevanju: SPK) so strokovna in posvetovalna telesa 

direktorja sklada, ki jih direktor sklada imenuje po predhodnem soglasju Nnadzornega sveta sklada.  

34. Sinopsis: je besedilo, ki povzema strukturo zgodbe in njene najpomembnejše obrate ter opisuje 

glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega do 2 tipkani strani. 

35. Osnutek scenarija: je razširjena oblika sinopsisa in vsebuje oštevilčeno zaporedje prizorov, ki 

so vsak zase splošno opisani v enem ali več stavkih. Obsega do 10 tipkanih strani.  

36. Načrt scenarija: je oštevilčeno zaporedje podrobneje opisanih prizorov, ki vsebuje nekatere 

pomembnejše dialoge. Obsega do 30 tipkanih strani. 

37. Scenarij: je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise 

oseb in prizorišč, podatke kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja ter vse druge 

relevantne podatke. 

38. Režijski koncept: je razlaga režiserjevega videnja bodočega filma. Obsega do 5 tipkanih strani. 

39. Snemalna knjiga: je podrobna režijska razdelava scenarija, na posamezne oštevilčene kadre. 

Vsebuje podatke o tem kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se dogajajo prizori, opise 

nastopajočih in njihovih dejanj, navedbo dialogov, navedbo izrezov, scenske tehnike ter vse druge 

relevantne podatke. 

40. Zgodboris (storyboard): je zaporedje risb, slik ali fotografij, ki izrisuje nastopajoče in njihova 

dejanja v posameznem prizoru ali celotnem filmu. 

41. Povečava: je povečanje filmske slike iz 16mm ali super 16mm filmskega traku na 35mm trak in 

izdelava 35mm standardne zvočne kopije filma; 

42. Transfer: je prenos slike iz digitalnega nosilca na 35mm filmski trak in izdelava 35mm 

standardne zvočne kopije filma; 

43. Elaborat realizacije projekta: je zbir dokumentov, iz katerih so razvidne vse finančne, 

tehnične, terminske in druge zahteve za realizacijo projekta. Praviloma ga sestavljajo vsebinski 

načrt, finančni načrt, tehnični načrt, terminski načrt, opis specifičnih terminskih zahtev projekta in 

druge sestavine, ki so za posamezno vrsto projektov, določeni s temi SPP oziroma z besedilom 

javnega natečaja. 

44. Vsebinski načrt: je opis vseh aktivnosti za realizacijo določenega projekta. 

45. Finančni načrt: je predračun z ovrednotenjem vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo 

določenega projekta vključno z morebitnimi predhodnimi fazami, potrebnimi za realizacijo 

določenega projekta z navedbo virov financiranja. 

46. Izjava o zaprtju finančne konstrukcije: je pisna izjava, s katero producent pojasni, na kakšen 

način bo zagotovil finančna in druga sredstva, ki so potrebna za realizacijo določenega projekta. 

47. Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije za realizacijo projekta: so vse verodostojne listine 

(pogodbe s financerji, koproducenti, predkupci predvajalskih pravic, donatorji in sponzorji; izjava o 

vložku producenta ...), iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so skladno s finančnim načrtom že 

zagotovljena finančna in druga sredstva, ki so potrebna za realizacijo določenega projekta, ki jih 

izvajalec projekta predloži skladu najkasneje do podpisa pogodbe.  

48. Tehnični načrt: je natančen opis tehnoloških postopkov, tehničnih sredstev, prostorskih zahtev, 

avtorskega in tehničnega osebja ter vseh drugih sredstev, potrebnih za celovito realizacijo 

določenega projekta. 

49. Terminski načrt: je časovno natančno opredeljen potek vseh ustvarjalnih in tehnoloških 

postopkov, ki zagotavljajo celovito realizacijo posameznega projekta.     

50. Opis specifičnih terminskih zahtev projekta: je natančen opis terminskih zahtev projekta, ki 

bi lahko vplivale na njegovo časovno umestitev v predvideni poslovni načrt sklada.  
51. Izvedbeno usklajevanje: je proces dogovarjanja med direktorjem sklada in prijaviteljem glede 

finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. 
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52. Usklajena cena projekta: je vrednost finančnih in vseh drugih sredstev, ki je po mnenju 

direktorja sklada in prijavitelja potrebna za celovito realizacijo določenega projekta.  

 

3. člen 

(kriteriji in merila za opredelitev slovenskega filma) 

 

(1) Sklad financira samo slovenske filme. 

(2) Za slovenski film se po teh SPP šteje film posnet v slovenskem jeziku, če ga je producirala 

oseba, ki se lahko poteguje za finančna sredstva sklada po 4. členu SPP.  

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, se po teh SPP za slovenski film šteje tudi 

film, ki ni bil posnet v slovenskem jeziku, če ga je koproducirala oseba, ki se lahko poteguje za 

finančna sredstva sklada po 4. členu teh SPP, če znaša slovenski delež vsaj 10 % stroškov 

produkcije in če film dosega vsaj 5 od 19 točk po merilih, določenih v lestvici evropskih elementov 

Evropske konvencije o filmski koprodukciji: 

a) avtorska skupina: 

- režiser:       3 točke 

- scenarist:       3 točke 

- skladatelj:       1 točka 

b) igralska skupina: 

- prva vloga:       3 točke 

- druga vloga:       2 točki 

- tretja vloga:       1 točka 

c) tehnična in snemalna skupina: 

- direktor fotografije:      1 točka 

- snemanje zvoka in zvokovna obdelava:   1 točka 

- montaža:       1 točka 

- scenografija in kostumografija:    1 točka 

- studio ali kraj snemanja:     1 točka 

- kraj postprodukcije:      1 točka 

(4) Prva, druga in tretja vloga iz prejšnjega odstavka se določijo po številu snemalnih dni. 

 

4. člen 

(osebe, ki se lahko potegujejo za finančna sredstva sklada) 

 

Za sredstva sklada se lahko potegujejo pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji za 

opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti, organizacijo kulturnih prireditev ali 

drugih prireditev, univerzitetne ustanove, ki izobražujejo za poklice na avdiovizualnem področju; 

kadar je to z razpisno dokumentacijo za financiranje določenega programa izrecno določeno pa tudi 

civilnopravne s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe.  

 

5. člen 

(uporaba izrazov) 

 

V SPP uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za 

ženski in moški spol. 
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2.  NACIONALNI FILMSKI PROGRAM IN POGOJI FINANCIRANJA 

 

6. člen 

(poslovno-programska politika sklada) 

 

(1) Sklad pri svojem delovanju izvaja poslovno-programsko politiko, ki jo na predlog direktorja 

sklada in na podlagi mnenja nadzornega sveta sklada, sprejme ustanovitelj. 

(2) Poslovno-programska politika sklada vsebuje najmanj osnovne smernice glede ciljnih skupin 

prejemnikov finančnih sredstev sklada, navedbo predvidenih finančnih sredstev, s katerimi bo sklad 

uresničeval svoje naloge v posameznem letu, okvirne deleže sredstev, ki jih bo namenjal za 

financiranje posameznih programov iz 7. člena SPP, kazalce rezultatov delovanja sklada ter 

vrednosti in strukture naložb sklada.  

(3) Poslovno-programska politika sklada temelji na določilih veljavnega nacionalnega programa za 

kulturo, zlasti dela, ki se nanaša na avdiovizualno kulturo (poglavje Prioritete in cilji – ukrepi – 

kazalniki). 

 

2. 1. Programi, ki sestavljajo nacionalni filmski program 

 

7. člen 

(programi) 

 

(1) Sklad izvaja svojo poslovno-programsko politiko tako, da najmanj enkrat letno objavi in izvede 

natečaje za zbiranje predlogov za financiranje: 

1. programa razvoja scenarijev;   

2. programa razvoja filmov;  

3. programa realizacije igranih filmov; 

4. programa realizacije dokumentarnih filmov; 

5. programa realizacije animiranih filmov; 

6. programa realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del; 

7. programa povečav in transferjev; 

8. programa digitalne kinematografije; 

9. programa drugih projektov, kot so zlasti festivali, distribucija in prikazovanje tujih 

umetniških filmov z majhnim tržnim potencialom, štipendije in nagrade ter drugi projekti, ki 

prispevajo k rasti slovenske filmske kulture. 

(2) Letno poročilo sklada mora vsebovati tudi navedbe o doseganju cilja namena financiranja 

programov iz 1. odstavka tega člena. Načine merjenja njegovega doseganja predpiše direktor sklada 

s posebnim internim aktom.  

 

8. člen 

(program razvoja scenarijev) 

 

(1) Namen financiranja programa razvoja scenarijev je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti na 

področju igranega, dokumentarnega in animiranega filma ne glede na njegovo trajanje, zvrst ali 

žanr. 

(2) Sklad pridobi predloge za oblikovanje programa razvoja scenarijev z javnim razpisom na 

katerem lahko sodelujejo producenti in fizične osebe iz 4. člena SPP.  

(3) Prijava fizične osebe mora vsebovati pismo o nameri producenta, da bo v primeru uvrstitve 

prijavljenega projekta v program financiranja razvoja scenarijev v roku največ dveh let prijavil 

izbrani projekt na natečaj za financiranje programa razvoja filmov oziroma izjava prijavitelja, da bo 

takšno pismo o nameri pridobil pred izplačilom finančne pomoči za razvoj scenarija. 

(4) Sklad financira razvoj scenarija igranega filma na podlagi pozitivne ocene: 
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-sinopsisa, osnutka scenarija, načrta scenarija ali scenarija. 

(5) Sklad financira razvoj scenarija dokumentarnega filma na podlagi pozitivne ocene: 

-pisnega in slikovnega gradiva iz katerega je razvidna vsebinska in estetska zasnova projekta 

oziroma sinopsisa, osnutka scenarija, načrta scenarija ali scenarija, če to omogočata narava 

teme in avtorski pristop. 

(6) Sklad financira razvoj scenarija animiranega filma na podlagi pozitivne ocene: 

-sinopsisa, osnutka scenarija, načrta scenarija, scenarija ali zgodborisa, 

-likovne zasnove filma in glavnih likov. 

(7) Avtor oziroma producent projekta, ki prejme finančna sredstva za razvoj scenarija je dolžan v 

pogodbenem roku, ki ne sme biti daljši od dveh let od sklenitve pogodbe, prijaviti dodelani scenarij 

na natečaj za financiranje programa razvoja filmov. 

(8) Sklad ne more pogojevati sklenitve pogodbe za razvoj izbranega scenarija s prenosom 

kakršnihkoli pravic od avtorja ali producenta na sklad ali s spremembami predloženega sinopsisa, 

osnutka scenarija, načrta scenarija, scenarija ali zgodborisa pred njegovo prijavo na natečaj za 

financiranje programa razvoja filmov.  

 

9. člen 

(program razvoja filmov) 

 

(1) Namen financiranja programa razvoja filmov je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti in 

profesionalne izvedbe produkcijskih aktivnosti na področju igranega, dokumentarnega in 

animiranega filma ne glede na njegovo trajanje, zvrst ali žanr. 

(2) Sklad pridobi predloge za oblikovanje programa razvoja filmov z javnim razpisom na katerem 

lahko sodelujejo producenti s scenariji, ki so bili predhodno prijavljeni in obravnavani na javnem 

razpisu za financiranje programa razvoja scenarijev.  

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, lahko producent izjemoma predlaga razvoj 

filma, ki ni bil prijavljen na javnem razpisu za financiranje programa razvoja scenarijev, kadar za to 

obstajajo posebni programski ali produkcijski razlogi, ki jih utemelji v svoji prijavi. O utemeljenosti 

razlogov in nadaljnji uvrstitvi v obravnavo odloči direkor sklada, ki je o svoji odločitvi dolžan 

poročati nadzornemu svetu.  

(4) Sklad financira razvoj igranega filma na podlagi pozitivne ocene: 

-scenarija,  

-podatkov o režiserju, 

-podatkov o producentu ter morebitnih koproducentih, 

-elaborata realizacije projekta z vsebinskim, finančnim in terminskim načrtom, 

-okvirnega finančnega načrta za produkcijo filma, 

-okvirnega terminskega načrta za produkcijo filma. 

(5) Sklad financira razvoj dokumentarnega filma na podlagi pozitivne ocene: 

-pisnega in slikovnega gradiva, iz katerega je razvidna vsebinska in estetska zasnova 

projekta oziroma scenarija, če to omogočata narava teme in avtorski pristop, 

-podatkov o režiserju, 

-podatkov o producentu ter morebitnih koproducentih, 

-elaborata realizacije projekta z vsebinskim, finančnim in terminskim načrtom, 

-okvirnega finančnega načrta za produkcijo filma, 

-okvirnega terminskega načrta za produkcijo filma. 

 (6) Sklad financira razvoj animiranega filma na podlagi pozitivne ocene: 

-scenarija ali zgodborisa, 

-likovne zasnove filma in glavnih likov,  

-podatkov o režiserju, 

-podatkov o producentu ter morebitnih koproducentih, 

-elaborata realizacije projekta z vsebinskim, finančnim in terminskim načrtom, 
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-okvirnega finančnega načrta za produkcijo filma, 

-okvirnega terminskega načrta za produkcijo filma. 

(7) Producent, ki prejme finančna sredstva za razvoj filma,  je dolžan v pogodbenem roku, ki ne 

sme biti daljši od dveh let od sklenitve pogodbe, prijaviti dodelan scenarij in dodelano 

dokumentacijo projekta na natečaj za financiranje programa za realizacijo filmov. 

(8) Sklad ne more pogojevati izplačila finančnih sredstev za razvoj filma s prenosom kakršnihkoli 

pravic od avtorjev ali producenta na sklad ali s spremembami predloženega scenarija ali druge 

dokumentacije projekta pred njegovo prijavo na natečaj iz prejšnjega odstavka.  

 

10. člen 

(program realizacije igranih filmov) 

 

(1) Namen financiranja programa realizacije igranih filmov je omogočanje filmske ustvarjalnosti in 

profesionalne izvedbe produkcije igranih filmov ne glede na njihovo trajanje, zvrst ali žanr. 

(2) Sklad pridobi predloge za oblikovanje programa realizacije igranih filmov z javnim razpisom na 

katerem lahko sodelujejo producenti s projekti, ki so bili predhodno prijavljeni in obravnavani na 

javnem razpisu za financiranje programa razvoja filmov.  

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, lahko producent izjemoma predlaga 

realizacijo igranega filma, ki ni bil prijavljen na javnem razpisu za financiranje programa razvoja 

scenarijev in na javnem razpisu za financiranje programa razvoja filmov, kadar za to obstajajo 

posebni programski ali produkcijski razlogi, ki jih utemelji v svoji prijavi. O utemeljenosti razlogov 

in nadaljnji uvrstitvi v obravnavo odloči direkor sklada, ki je o svoji odločitvi dolžan poročati 

nadzornemu svetu.  

(4) Sklad financira realizacijo igranega filma na podlagi pozitivnih ocen: 

-scenarija,  

-režijskega koncepta,  

-snemalne knjige,  

-podatkov o režiserju, 

-podatkov o producentu ter morebitnih koproducentih, 

-elaborata realizacije projekta. 

(5) Producent, ki prejme finančna sredstva za realizacijo igranega filma, je dolžan dokončati film v 

roku, določenem s pogodbo. 

 

11. člen 

(program realizacije dokumentarnih filmov) 

 

(1) Namen financiranja programa realizacije dokumentarnih filmov je omogočanje filmske 

ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije dokumentarnih filmov ne glede na njihovo 

trajanje, zvrst ali žanr. 

(2) Sklad pridobi predloge za oblikovanje programa realizacije dokumentarnih filmov z javnim 

razpisom na katerem lahko sodelujejo producenti s projekti, ki so bili predhodno prijavljeni in 

obravnavani na javnem razpisu za financiranje programa razvoja filmov.  

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, lahko producent izjemoma predlaga 

realizacijo dokumentarnega filma, ki ni bil prijavljen in obravnavan na javnem razpisu za 

financiranje programa razvoja scenarijev in na javnem razpisu za financiranje programa razvoja 

filmov, kadar za to obstajajo posebni programski ali produkcijski razlogi, ki jih utemelji v svoji 

prijavi. O utemeljenosti razlogov in nadaljnji uvrstitvi v obravnavo odloči direkor sklada, ki je o 

svoji odločitvi dolžan poročati nadzornemu svetu.  

(4) Sklad financira realizacijo dokumentarnega filma na podlagi pozitivne ocene: 

-pisnega in slikovnega gradiva iz katerega je razvidna vsebinska in estetska zasnova projekta 

oziroma scenarija, če to omogočata narava teme in avtorski pristop, 
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-režijskega koncepta,  

-podatkov o režiserju, 

-podatkov o producentu ter morebitnih koproducentih, 

-elaborata realizacije projekta. 

 (5) Producent, ki prejme finančna sredstva za realizacijo dokumentarnega filma, je dolžan 

dokončati film v roku, določenem s pogodbo. 

 

12. člen 

(program realizacije animiranih filmov) 

 

(1) Namen financiranja programa realizacije animiranih filmov je omogočanje filmske 

ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije animiranih filmov ne glede na njegovo trajanje, 

zvrst ali žanr.  

(2) Sklad pridobi predloge za oblikovanje programa realizacije animiranih filmov z javnim 

razpisom na katerem lahko sodelujejo producenti s projekti, ki so bili predhodno prijavljeni in 

obravnavani na javnem razpisu za financiranje programa razvoja filmov.  

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, lahko producent izjemoma predlaga 

realizacijo animiranega filma, ki ni bil prijavljen in obravnavan na javnem razpisu za financiranje 

programa razvoja scenarijev in na javnem razpisu za oblikovanje programa razvoja filmov, kadar za 

to obstajajo posebni programski ali produkcijski razlogi, ki jih utemelji v svoji prijavi. O 

utemeljenosti razlogov in nadaljnji uvrstitvi v obravnavo odloči direkor sklada, ki je o svoji 

odločitvi dolžan poročati nadzornemu svetu.  

(4) Sklad financira realizacijo animiranega filma na podlagi pozitivne ocene: 

-scenarija,  

-likovne zasnove filma in glavnih likov,  

-režijskega koncepta,  

-zgodborisa, 

-podatkov o režiserju, 

-podatkov o producentu ter morebitnih koproducentih, 

-elaborata realizacije projekta. 

 (5) Producent, ki prejme finančna sredstva za realizacijo animiranega filma, je dolžan dokončati 

film v roku, določenem s pogodbo. 

 

13. člen 

(program realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del) 

 

(1) Namen financiranja programa realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del je 

spodbujanje ustvarjalnosti študentov, ki se na univerzitetni ravni pripravljajo za poklice na 

avdiovizualnem področju in omogočanje rasti slovenske filmske kulture v celoti. 

(2) Sklad pridobi predloge za oblikovanje programa realizacije študijskih filmov in študijskih 

televizijskih del z javnim pozivom, na katerem lahko sodelujejo univerzitetne ustanove s sedežem v 

Republiki Sloveniji, ki pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva na študijskem 

področju (21) umetnost po Iscedovi klasifikaciji izobražujejo za poklice na avdiovizualnem 

področju. 

(3) Sklad financira realizacijo študijskega filma ali študijskih televizijskih del na podlagi vloge, ki 

mora vsebovati: 

-dokazilo, da prijavitelj izvaja nacionalni program visokega šolstva na študijskem področju 

(21) umetnost po Iscedovi klasifikaciji, 

-dokazilo, da prijavitelj izvaja veljavni univerzitetni študijski program za smeri filmska in 

televizijska režija, filmsko in televizijsko snemanje ter filmska in televizijska montaža, 



 9 

-dokazila, da univerzitetni študijski program izvajajo visokošolski učitelji habilitirani za 

področja filmske režija, televizijske režija, filmske in televizijske slike ter montaže slike in 

zvoka, 

-dokazilo, da bo projekt izveden pri predmetu s področja filmske ali televizijske režije, 

-navedba podatkov o študentu in naslova projekta, 

-finančni načrt projekta, 

-terminski načrt realizacije projekta. 

(4) Prijavitelj, ki prejme finančna sredstva za realizacijo študijskega filma ali televizijskega dela je 

dolžan dokončati film ali televizijsko delo v roku določenem s pogodbo. 

 

14. člen 

(program povečav in transferjev) 

 

(1) Namen financiranja programa povečav in transferjev je spodbujanje filmske ustvarjalnosti z 

omogočanjem izdelave filmskih kinematografskih kopij na področju igranega, dokumentarnega in 

animiranega filma ne glede na njegovo trajanje, zvrst ali žanr. 

(2) Sklad pridobi predloge za oblikovanje programa povečav in transferjev z javnim razpisom na 

katerem lahko sodelujejo producenti s filmi, ki z ustrezno kvaliteto zagotavljajo možnost izdelave 

filmskih kinematografskih kopij.  

(3) Sklad financira povečave in transferje na podlagi pozitivne ocene: 

-končne kopije filma, ki omogoča estetsko in tehnično evalvacijo projekta,  

-podatkov o režiserju, 

-dokazil o urejenih avtorsko-pravnih in drugih razmerjih med producentom in izvajalci,  

-podatkov o producentu ter morebitnih koproducentih, 

-elaborata realizacije projekta z vsebinskim, finančnim, tehničnim in terminskim načrtom. 

 (4) Producent, ki prejme finančna sredstva za povečavo oziroma transfer je dolžan dokončati film v 

roku, določenem s pogodbo. 

 

15. člen 

(program digitalne kinematografije) 

 

(1) Namen financiranja programa digitalne kinematografije je skladno z veljavnim nacionalnim 

programom za kulturo ustvarjanje pogojev za produkcijo, distribucijo in prikazovanje 

avdiovizualnih del posnetih v digitalnih formatih, ki izpolnjujejo tehnične standarde za javno 

kinematografsko prikazovanje. Sklad izvaja to nalogo z omogočanjem izdelave digitalnih 

kinematografskih kopij na področju igranega, dokumentarnega in animiranega filma ne glede na 

njegovo trajanje, zvrst ali žanr ter s financiranjem opremljanja mreže art kinematografov z 

zmogljivimi digitalnimi projektorji. 

(2) Sklad pridobi predloge za oblikovanje programa digitalne kinematografije z javnim razpisom, 

na katerem lahko sodelujejo producenti s filmi, ki z ustrezno kvaliteto zagotavljajo možnost 

izdelave digitalnih kinematografskih kopij ter osebe, ki so registrirane za prikazovanje filmov v 

Republiki Sloveniji in v svoje programe vključujejo umetniške filme z majhnim tržnim 

potencialom.  

(3) Sklad financira izdelavo digitalnih kinematografskih kopij na podlagi pozitivne ocene: 

-predložene končne kopije filma, ki omogoča estetsko in tehnično evalvacijo projekta,  

-podatkov o režiserju, 

-dokazil o urejenih avtorsko-pravnih in drugih razmerjih med producentom in izvajalci, 

-podatkov o producentu ter morebitnih koproducentih, 

-elaborata realizacije projekta z vsebinskim, finančnim, tehničnim in terminskim načrtom. 

 (4) Sklad financira opremljanje kinematografov z digitalnimi projektorji na podlagi pozitivne 

ocene: 
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-dokazil o dosedanjem delovanju prijavitelja z navedbo naslovov prikazanih filmov, 

številom predstav in števila gledalcev za obdobje najmanj treh let, 

-dokazil o medijski odmevnosti prijaviteljeve dejavnosti, 

-triletnega načrta dela s programskimi usmeritvami, 

-navedbe načrtovanega letnega števila prikazanih filmov, števila predstav in pričakovanega 

števila gledalcev,  

-dokazil o zagotovljenem financiranju prijaviteljeve dejavnosti, 

-elaborata realizacije projekta z vsebinskim, finančnim, tehničnim in terminskim načrtom. 

 (5) Producent, ki prejme finančna sredstva za izdelavo digitalne kinematografske kopije, je dolžan 

dokončati film v roku, določenem s pogodbo. 

(6) Prijavitelj, ki prejme finančna sredstva za opremo kinodvorane z digitalnim kinoprojektorjem, 

mora izvesti projekt v roku določenem s pogodbo, v obdobju pet let po prejemu skladovih finančnih 

sredstev pa je skladu po zaključku vsakega koledarskega leta dolžan poročati o učinkovitosti 

svojega delovanja.  

 

16. člen 

(festival slovenskega filma) 

 

(1) Namen financiranja festivala slovenskega filma je spodbujanje slovenske filmske kulture in 

omogočanje evalvacije prikazanih filmov ter avdiovizualnih del. 

(2) SPK, ki jo po predhodnem soglasju nadzornega sveta imenuje direktor sklada, pripravi izhodišča 

na podlagi katerih direktor predpiše dolgoročne programske smernice festivala, imenuje selektorja 

festivala in člane žirije, določi kraj in termin festivala, opredeli obseg finančnih sredstev za 

realizacijo festivala, predpiše pravilnik o festivalu slovenskega filma ter izdela druge vsebinske 

smernice festivala. 

(3) Sklad pridobi predloge za izvajalca festivala slovenskega filma z javnim razpisom na katerem 

lahko sodelujejo pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s 

področja filmske in video dejavnosti, organiziranjem kulturnih ali drugih prireditev.  

(4) Sklad financira izvedbo festivala slovenskega filma na podlagi pozitivne ocene kriterijev in 

meril za oceno prijaviteljev za izvedbo festivala slovenskega filma, določenih z besedilom javnega 

razpisa. 

(5) Direktor sklada je dolžan na festival slovenskega filma aktivno sodelovati na vseh tiskovnih 

konferencah in javnih predstavitvah filmov, ki jih je financiral sklad. 

 

17. člen 

(drugi filmski festivali) 

 

(1) Namen financiranja drugih filmskih festivalov je spodbujanje filmske kulture ter omogočanje 

publiki, da se seznani s sodobnimi praksami domače in tuje filmske ustvarjalnosti. 

(2) Sklad pridobi predloge za financiranje izvedbe drugih  filmskih festivalov z javnim razpisom na 

katerem lahko sodelujo osebe iz 4. člena SPP.  

(3) Sklad financira izvedbo drugih filmskih festivalov na podlagi pozitivne ocene: 

-dokazil o festivalskem delovanju prijavitelja z navedbo naslovov prikazanih filmov za 

obdobje vsaj enega leta, 

-dokazil o številu festivalskih predstav in številu gledalcev za obdobje vsaj enega leta, 

-dokazil o medijski odmevnosti prijaviteljeve festivalske dejavnosti, 

-programskih usmeritev festivala, 

-podatkov o načrtovanem številu prikazanih filmov, predstav in gledalcev,  

-dokazil o zagotovljenem financiranju prijaviteljeve festivalske dejavnosti 

-finančnega načrta, 

-dokazil o zagotovljenem obsegu financiranja prijaviteljeve festivalske dejavnosti, 
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-prijaviteljeve izjave o zaprtju finančne konstrukcije, 

-dokazil o zaprtju finančne konstrukcije. 

(4) Osebe, ki prejmejo finančna sredstva za izvedbo drugih filmskih festivalov, so dolžni izvesti 

projekt v roku, določenem s pogodbo 

 

18. člen 

(distribucija in prikazovanje tujih umetniških filmov z majhnim tržnim potencialom) 

 

(1) Namen financiranja, distribucije in prikazovanje tujih umetniških filmov z majhnim tržnim 

potencialom je spodbujanje filmske kulture ter omogočanje publiki, da se seznani s sodobnimi 

praksami tuje filmske ustvarjalnosti. 

(2) Sklad pridobi predloge za financiranje distribucije in prikazovanje tujih umetniških filmov z 

majhnim tržnim potencialom z javnim razpisom na katerem lahko sodelujo vsi, ki so registrirani za 

kinematografsko distribucijo ali prikazovanje filmov v Republiki Sloveniji.  

(3) Sklad financira distribucijo in prikazovanje tujih umetniških filmov z majhnim tržnim 

potencialom na podlagi: 

-dokazil o distribucijskem ali prikazovalskem delovanju prijavitelja za obdobje vsaj enega 

leta z navedbo naslovov distribuiranih ali prikazanih filmov, 

-dokazil o številu predstav in številu gledalcev za obdobje vsaj enega leta, 

-dokazil o medijski odmevnosti prijaviteljeve distribucijske ali prikazovalske dejavnosti za 

obdobje vsaj enega leta, 

-kopije filma na ustreznem nosilcu slike in zvoka, 

-načrta distribucijskih ali prikazovalskih aktivnosti, 

-podatkov o načrtovanem številu predstav in pričakovanem številu gledalcev,  

-dokazil o zagotovljenem financiranju prijaviteljeve festivalske dejavnosti 

-finančnega načrta, 

-prijaviteljeve izjave o zaprtju finančne konstrukcije, 

-dokazil o zaprtju finančne konstrukcije. 

 

19. člen 

(drugi projekti, ki prispevajo k razvoju domače filmske kulture) 

 

(1) Sklad lahko uresničuje naloge, zaradi katerih je bil ustanovljen tudi s financiranjem drugih 

projekov, ki prispevajo k rasti domače filmske kulture.  

(2) Sklad pridobi predloge za financiranje drugih projektov z javnim razpisom ali javnim pozivom 

na katerem lahko sodelujo osebe iz 4. člena teh SPP. 

(3) Sklad financira druge projekte, ki prispevajo k rasti domače filmske kulture na podlagi kriterijev 

in meril, določenih z besedilom javnega razpisa ali javnega poziva. 

 

2. 2. Pogoji financiranja 

 

20. člen 

(pogoji sodelovanja na natečaju) 

 

(1) Na natečaju lahko sodelujejo osebe iz 4. člena SPP, ki izpolnjujejo pogoje, določene v SPP in 

natečaju.  

(2) Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi vloge prijavitelja in obveznih dokazil. 

(3) 80 % celotnega proračuna proizvodnje filma, ki se financira po teh SPP je potrebno potrošiti na 

območju Republike Slovenije. 
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21. člen 

(omejitve sodelovanja na natečaju) 

 

(1) Na natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki jih sklad toži zaradi neizvršenih pogodbenih 

obveznosti v zvezi z dokončanjem projekta, ki ga je financiral sklad. 

(2)  Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, na natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki 

so, ali so bile upravljavsko, kapitalsko ali kot zastopniki povezane z osebami, ki kljub pravnomočni 

sodbi, izdani na podlagi tožbe sklada zaradi neizvršenih pogodbenih obveznosti v zvezi z 

dokončanjem projekta, ki ga je financiral sklad, s katero so bile tej osebi naložene obveznosti do 

sklada, le – teh ni izpolnila zaradi stečaja, prisilne poravnave ali drugih razlogov na strani te osebe. 

(3) Na natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki jih zastopajo osebe, ki so zastopale osebo iz prvega 

in drugega odstavka tega člena ter osebe, ki so oziroma so bile povezane z osebami iz prvega 

odstavka tega člena. 

(4) Povezane osebe po SPP, so osebe, ki so med seboj upravljavsko, kapitalsko ali drugače 

povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo poslovno politiko oziroma poslujejo 

usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati 

drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju. 

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, se za povezane osebe štejejo tudi pravne 

osebe, ki so zastopane po isti osebi.   

(6) Na natečaju za sredstva sklada se ne morejo potegovati osebe s  projekti, ki so namenjeni 

marketingu in ekonomski propagandi. 

 

22. člen 

(ponovna prijava istega projekta na natečaj) 

 

(1) Ob drugi in vsaki naslednji prijavi istega projekta za uvrstitev v program iz 7. člena SPP v 

katerega je že bil prijavljen, mora prijavitelj podati pisno obrazložitev razlogov za ponovno prijavo.  

(2) Projekt, ki ga je sklad financiral v enem od programov iz 7. člena SPP v istem programu ne 

more biti ponovno financiran. 

 

 

3. POSTOPKI ZA UVRSTITEV PROJEKTOV V NACIONALNI FILMSKI PROGRAM  

 

3. 1. Izvedba javnega razpisa ali poziva 

 

23. člen 

(postopek zbiranja predlogov za oblikovanje nacionalnega filmskega programa) 

 

(1) Postopek za zbiranje predlogov za financiranje nacionalnega filmskega programa se izvede kot 

javni razpis razen, če ni s temi SPP izrecno določeno, da se financiranje izvede na podagi javnega 

poziva. 

(2) Postopek pridobivanja sredstev preko javnega razpisa ali javnega poziva je smiselno določen z 

Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.: 77/2007 – UPB-1 s 

kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, če niso v 

nasprotju s temi SPP. 

(3) Vrste projektov, ki so predmet natečaja za posamezni program financiranja, se v skladu s temi 

SPP podrobneje določijo v besedilu natečaja. 

(4) V tekočem koledarskem letu objavi sklad za posamezni program iz 7. člena SPP vsaj en natečaj 

v takšni časovni dinamiki, ki direktorju sklada omogoča oblikovanje predloga nacionalnega 

filmskega programa,  izdelavo izvedbeno usklajenega predloga poslovnega načrta sklada in 

predloga finančnega načrta sklada za prihodnje koledarsko leto najkasneje do 15. 11. tekočega 
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koledarskega leta, o čemer direktor sklada obvesti nadzorni svet sklada najkasneje do 1.12. 

tekočega leta 

(5) Predlog nacionalnega filmskega programa, predlog programa dela sklada in predlog finančnega 

načrta sklada predloži direktor sklada nadzornemu svetu sklada najkasneje v 15. dneh po sprejemu 

državnega proračuna za tekoče leto, nadzorni svet sklada pa ustanovitelju v nadaljnjih 10. dneh. 

 

24. člen 

(sklep, objava razpisa ali poziva) 

 

(1) Postopek natečaja se začne na podlagi sklepa o začetku postopka, ki ga skladno s poslovno-

programsko politiko sklada sprejme direktor sklada. 

(2) S sklepom o začetku postopka se določijo zlasti: 

- vrsta postopka, 

- projekti, ki so predmet natečaja, 

- cilji natečaja, 

- pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci projekta ter kriteriji, ki jih mora izpolnjevati 

projekt za financiranje,  

- datum objave, 

- besedilo natečaja, 

- osebno ime pristojnega javnega uslužbenca, 

- naziv in navedba članov pristojne SPK. 

(3) Besedilo natečaja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh sklada. 

(4) Besedilo natečaja mora vsebovati najmanj podatke, določene z zakonom, ki ureja uresničevanje 

javnega interesa za kulturo. 

(5) Besedilo javnega poziva mora vsebovati tudi navedbo datuma, ko lahko prijavitelji začnejo 

vlagati svoje vloge. Rok med dnem objave besedila v Uradnem listu RS in dnem, ko lahko 

prijavitelji začnejo vlagati svoje vloge, ne sme biti krajši od 14 dni. 

(6) V času trajanja natečaja mora biti dokumentacija natečaja dosegljiva vsem zainteresiranim na 

spletni strani in sedežu sklada. 

 

25. člen 

(sprejemanje in evidentiranje vlog) 

 

(1) Vloge se lahko izročijo na sedežu sklada, pošljejo po pošti ali preko osebe, ki opravlja 

posredovanje vlog kot svojo dejavnost.  

(2) Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. 

(3) Uradna oseba vložišča, ki sprejema vloge, prispele na razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum 

prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma 

spremembo vloge. 

 

26. člen 

(odpiranje vlog, prispelih na razpis) 

 

(1) Vloge, prispele na razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu 

imenuje direktor. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani. 

(2) O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke: 

- kraj, datum in čas odpiranja vlog, 

- osebna imena navzočih ter odsotnih članov komisije, 

- osebna imena drugih navzočih, 

- ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene 

osebe, 
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- seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom oziroma 

osebnim 

imenom prijavitelja, naslovom projekta oziroma programa. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

(3) Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb (v nadaljnjem 

besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga preda skupaj z vlogami pristojnemu 

uslužbencu. Poročilo vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov programa oziroma projekta. 

 

27. člen 

(odpiranje vlog, prispelih na poziv) 

 

(1) Vloge, prispele na poziv, odpira pristojni uslužbenec za posamezni program iz 7. člena SPP po 

vrstnem redu prispetja. Pristojni uslužbenec sklada mora na vlogah navesti datum, uro in minuto 

prispetja posamezne vloge. Če pristojni uslužbenec ugotovi, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva, 

prijavitelja v roku petih (5) delovnih dni po odprtju takšne vloge pozove k njeni dopolnitvi. V 

pozivu se prijavitelj opozori, da se vrstni red prispetja določi glede na popolnost vloge. Če 

prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne dopolni, se ta s sklepom zavrže kot nepopolna. 

(2) Poziv za dopolnitev pristojni uslužbenec pošlje v pisni obliki, lahko pa ga sporoči tudi po 

telefonu ali pošlje v elektronski obliki na naslov, ki ga je v skladu z besedilom poziva predlagatelj 

navedel v vlogi, o čemer naredi uradni zaznamek. V pozivu določi rok, do katerega mora biti 

predložena dopolnjena vloga in predlagatelja opozori, da se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je 

predložena popolna vloga. 

(3) O pravočasnih in popolnih vlogah, ki so jih poslale upravičene osebe, pristojni uslužbenec za 

pristojno SPK pripravi poročilo, ki vsebuje: 

– seznam prispelih vlog po vrstnem redu prispetja, z navedbo šifre vloge in časa prispetja 

(datum, ura in minuta), 

– nazive oziroma osebna imena prijaviteljev,  

– naslov programov oziroma projektov in 

– kratek povzetek posamezne vloge. 

 

28. člen 

(sklep o zavrženju) 

 

(1) Na podlagi zapisnika iz drugega odstavka 26. člena SPP oziroma ugotovitev pristojnega 

uslužbenca iz prvega odstavka 27. člena SPP direktor s sklepom zavrže vloge, ki niso pravočasne 

ali popolne ali ki so jih vložile neupravičene osebe oziroma osebe iz 21. člena SPP. 

(2) Vloga, prispela na natečaj, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu razpisa ali 

poziva. 

(3) Vloga je popolna, če vsebuje vse sestavine, ki jih določa besedilo natečaja. 

(4) Vloga se šteje za popolno tudi v primeru, če se je prijavitelj prijavil na več projektov istega in je 

samo eni od vlog priložil vse obvezne sestavine. 

 

 

4. ODLOČANJE O UVRSTITVI PROJEKTOV V NACIONALNI FILMSKI PROGRAM  

 

29. člen 

(pristojnosti direktorja pri oblikovanju predloga nacionalnega filmskega programa) 

 

(1) Oceno prijavljenih projektov in odločitev o njihovi uvrstitvi v predlog programa iz 7. člena SPP 

sprejme direktor sklada. 

(2) Direktor sklada v procesih oblikovanja predloga nacionalnega filmskega programa upošteva 

poslovno-programsko politiko sklada in smernice veljavnega nacionalnega programa za kulturo.  
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(3) Direktor sklada je dolžan zagotoviti zakonitost in transparentnost postopkov ter strokovnost, 

neodvisnost in odgovornost vseh, ki sodelujejo pri oblikovanju nacionalnega filmskega programa. 

 

 

30. člen 

(število in pristojnosti SPK) 

 

(1) Direktor imenuje naslednje SPK: 

- za oblikovanje programov razvoja scenarijev in razvoja filmov,  

- za oblikovanje programa realizacije igranih filmov,  

- za oblikovanje programa realizacije dokumentarnih filmov,  

- za oblikovanje programa realizacije animiranih filmov,  

- za oblikovanje programov povečav in transferjev ter digitalne kinematografije, 

(2) Za oblikovanje programa drugih projektov lahko imenuje direktor eno ali več SPK. 

 

31. člen 

(članstvo v SPK) 

 

(1) Za člana SPK je lahko imenovan vsak, ki z rezultati dosedanjega ustvarjalnega dela, strokovnim 

ugledom in nepristranskostjo izkazuje zmožnost, da lahko prispeva h kvalitetnejšim procesom 

odločanja pri oblikovanju nacionalnega filmskega programa. 

(2) Direktor sklada in nadzorni svet sklada sta v postopkih oblikovanja nacionalnega filmskega 

programa dolžna upoštevati smernice veljavnega nacionalnega programa za kulturo in v SPK 

imenovati predstavnike zainteresirane strokovne javnosti: scenariste, režiserje, igralce, snemalce, 

scenografe, kostumografe, maskerje, oblikovalce zvoka, montažerje, avtorje glasbe, animatorje, 

producente, redaktorje, urednike, filmske kritike, publiciste, programske direktorje filmskih 

festivalov, distributerje, prikazovalce oziroma druge osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega 

odstavka tega člena.  

(3) Posamezna SPK šteje 3 člane in njen mandat traja za čas oblikovanja programa iz 7. člena SPP 

za katerega je bila imenovana. Člani so lahko ponovno imenovani v isto ali drugo SPK. 

(4) Zaposleni na skladu in člani Nadzornega sveta sklada ne morejo biti člani SPK. 

(5) Nihče, ki je ustvarjalno, poslovno ali drugače povezan s prijavljenim projektom ne more biti 

član pristojne SPK, ki svetuje direktorju pri ocenjevanju projektov.  

(6) Člani SPK za oblikovanje programov realizacije igranih filmov, realizacije dokumentarnih 

filmov in realizacije animiranih filmov po zaključku mandata ne smejo sodelovati pri realizaciji 

filmov, ki so bili uvrščeni v program iz pristojnosti njihove SPK. 

(7) Član SPK, ki po zaključku mandata namerava sodelovati v projektu, ki je bil financiran iz 

programa razvoja scenarijev, programa razvoja filmov, programa povečav in transferjev, programa 

digitalne kinematografije ali programa drugih projektov pri oblikovanju katerega je sam sodeloval 

kot član pristojne SPK, je dolžan o tem pisno obvestiti direktorja sklada. 

(8) V letnem poročilu sklada se navedejo vsi primeri sodelovanja članov SPK v projektih, ki so bili 

financirani iz programov v pristojnosti njihove SPK. 

(9) Podrobnejše delovanje SPK se lahko uredi s poslovnikom. 

 

32. člen 

(predčasno prenehanje mandata člana SPK) 

 

(1) Direktor sklada razreši člana SPK pred potekom njegovega mandata, če le-ta sam zahteva 

razrešitev. 

(2) Direktor sklada po predhodnem soglasju nadzornega sveta razreši člana SPK pred potekom 

njegovega mandata, če: 
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-ne opravlja svojih nalog, 

-opravlja naloge nevestno, nestrokovno, pristransko ali v nasprotju z namenom ustanovitve 

SPK, 

-razkriva podatke iz postopka oblikovanja programa nepooblaščenim osebam, 

-če skladno s 5. odstavkom 31. člena SPP ne bi smel sodelovati v delu SPK. 

(3) V primeru predčasne razrešitve člana SPK lahko direktor sklada ob predhodnem soglasju 

nadzornega sveta sklada za čas do izteka mandata SPK imenuje novega člana. 

 

33. člen 

(administrativna dela) 

 

(1) Administrativna dela za posamezno SPK opravlja pristojni uslužbenec sklada, ki ga s sklepom 

določi direktor sklada.  

(2) V primeru odsotnosti ali ugotovitve interesne povezanosti uslužbenca s predmetom odločanja 

direktor sklada imenuje njegovega namestnika. 

 

34. člen 

(priprava gradiva) 

 

(1) Pristojni uslužbenec sklada je dolžan ustrezno pripraviti gradivo za SPK in ji nuditi vso 

potrebno administrativno pomoč. 

(2)  Član SPK je dolžan po opravljenem delu vrniti prejeto gradivo skladu. 

 

35. člen 

(skupne seje direktorja sklada in SPK) 

 

(1) Direktor sklada in SPK opravljajo svoje delo na skupnih sejah v prostorih sklada.  

(2) Seje sklicuje direktor sklada z vabilom, ki mora biti skupaj z gradivi posredovano članom SPK 

najmanj 8 dni pred sejo. 

(3) Če je to nujno, skliče direktor sklada sejo v krajšem času, kot ga določa drugi odstavek tega 

člena. 

(4) Član SPK, ki se seje ne more udeležiti, je dolžan izostanek sporočiti direktorju sklada najmanj 3 

dni pred sejo ter mu pisno posredovati svoje strokovno mnenje v zvezi z vsakim predlaganim 

projektom posebej. 

(5) Delo na skupni seji vodi direktor sklada, ki je dolžan člane SPK na prvi seji seznaniti s temi 

SPP, besedilom in postopkom natečaja, pravicami in dolžnostmi SPK, poslovno-programsko 

politiko sklada ter vsemi drugimi relevantnimi podatki v zvezi z oblikovanjem programa iz 

pristojnosti SPK. 

 

  36. člen 

 (presoja in ocenjevanje vlog na javnem razpisu) 

 

(1) Po strokovni obravnavi prijavljenih projektov, ki jo izvedeta direktor sklada in pristojna SPK, 

direktor sklada na podlagi kriterijev in meril za uvrstitev projektov v posamezne programe 

preliminarno oceni projekte.  

(2) Če je za presojo in oceno projektov potrebno več časa, direktor prekine sejo in jo ponovno 

nadaljuje potem, ko so on in člani SPK v celoti proučili vse podrobnosti predlaganih projektov. 

(3) Ko je preliminarno ocenil vse prijavljene projekte, direktor sklada predstavi in obrazloži svoje 

preliminarne ocene članom SPK. Če se člani SPK s preliminarnimi ocenami ne strinjajo, so dolžni 

pojasniti in utemeljiti svoje pomisleke. 
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(4) Na podlagi strokovne razprave s SPK o preliminarnih ocenah ter skladno s kriteriji in merili za 

uvrstitev projektov v posamezne programe lahko direktor spremeni preliminarno oceno 

predlaganega projekta. 

(5) Po razpravi o preliminarnih ocenah  iz tretjega odstavka tega člena lahko direktor sklada povabi 

prijavitelja projekta, ki je na preliminarnem ocenjevanju prejel zadostno število točk za uvrstitev v 

program na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega 

projekta.  

(6) Zapisnik izvedbenega usklajevanja z vsemi usklajenimi modalitetami projekta, ki ga podpišeta 

prijavitelj projekta in direktor sklada, se doda v razpisno dokumentacijo projekta in v primeru 

uvrstitve projekta v nacionalni filmski program zavezuje prijavitelja projekta in sklad. 

(8) Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh 

drugih modalitet izvedbe projekta ni mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zahteve 

za vključitev njegovega projekta v nacionalni filmski program, na kar mora sklad prijavitelja v 

vabilu opozoriti. 

(9) Po razpravi iz tretjega odstavka tega člena in morebitnem izvedbenem usklajevanju iz petega 

odstavka tega člena direktor sklada ob upoštevanju kriterijev in meril za uvrstitev projektov v 

posamezne programe oceni predlagane projekte. 

(10) Direktor sklada na skupni seji seznani člane SPK s svojimi končnimi ocenami projektov in 

predstavi projekte, ki jih je uvrstil v predlog programa. 

(11) Če član SPK ne ugovarja z ločenim mnenjem iz 37. člena SPP, se šteje, da se strinja z 

direktorjevimi ocenami projektov in njihovo uvrstitvijo v predlog programa. 

  

37. člen 

(ločeno mnenje člana SPK) 

 

(1) Čeprav mnenja SPK za direktorja sklada pri ocenjevanju projektov niso zavezujoča, lahko član 

pristojne SPK nadzornemu svetu sklada v roku 8 dni po seji iz devetega odstavka 36. člena 

posreduje ločeno mnenje v katerem navede in utemelji razloge za svoje nestrinjanje z direktorjevo 

oceno enega ali več projektov.  

(2) Nadzorni svet sklada pozove direktorja sklada, da dodatno pisno obrazloži in utemelji sporne 

ocene predlaganih projektov, ne more pa zahtevati sprememb teh ocen. 

(3) Nadzorni svet sklada je najkasneje ob sprejemnju stališča do predloga nacionalnega filmskega 

programa, predloga poslovnega načrta sklada in predloga finančnega načrta dolžan posredovati 

ustanovitelju vsa ločena mnenja članov SPK, dodatne obrazložitve ocen direktorja sklada ter svoje 

mnenje za vsak sporni primer posebej.  

(4) Če član SPK v ločenem mnenju iz prvega odstavka tega člena izrecno ne navede drugače, se 

njegovo ime in priimek ne navedeta v odjavnih napisih financiranega filma. 

 

38. člen 

 (presoja in ocenjevanje vlog na javnem pozivu) 

 

(1) Vloge, prispele na javni poziv, se obravnavajo po vrstnem redu njihovega prispetja.  

(2) Pri določanju vrstnega reda se šteje, da je vloga prispela, ko je popolna. 

 

39. člen 

(predlog programa in rezervni projekti) 

 

(1) Po izvedbi postopka iz 36. in 38. člena SPP uvrsti direktor sklada pozitivno ocenjene projekte v 

predlog programa, ki vsebuje: 

-naziv oziroma osebno ime prijavitelja, 

-naslov projekta, navedenega v vlogi, 
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-oceno izraženo v številu doseženih točk, 

-utemeljitev odločitve direktorja. 

(2) Predlog programa lahko vključuje po prednostnem redu razvrščene rezervne projekte, ki jih bo 

sklad financiral, če bo imel na voljo za to potrebna finančna sredstva. 

 

40. člen 

(izdaja odločbe) 

 

(1) Direktor izda odločbo o financiranju posameznega projekta po prejemu odločbe o financiranju 

sklada s strani ministrstva, pristojnega za kulturo, za leto v katerem se izdaja odločba.  

 

41. člen 

(pritožba) 

 

(1) Zoper odločbo iz prejšnjega člena ima prijavitelj, v roku 15 dni od dneva njene vročitve, pravico 

do pritožbe. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. 

(2) Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 

pogodb z izbranimi prijavitelji. 

(3) Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji poziva oziroma razpisa, niti kriteriji za ocenjevanje vlog. 

 

42. člen 

(druge naloge SPK) 

 

(1) Direktor sklada lahko SPK naroči tudi pripravo:  

-strokovnih podlag z delovnega področja SPK,  

-strokovnih mnenj o zadevah z delovnega področja sklada. 

(2) Gradivo iz prejšnjega odstavka tega člena morajo SPK pripraviti v zahtevanem roku.  

 

43. člen 

(varovanje tajnosti podatkov) 

(1) Člani SPK v času do oblikovanja predloga programa ne smejo dajati v javnost podatkov, s 

katerimi se seznanijo pri oblikovanju programov iz svoje pristojnosti. 

(2) Člani SPK morajo ravnati z gradivi, ki so jim dana v presojo kot z zaupnimi podatki in jih ne 

smejo reproducirati ali kakorkoli drugače razširjati ter so dolžni varovati davčne in poslovne 

skrivnosti ter spoštovati avtorske in sorodne pravice v skladu z zakoni in drugimi predpisi.  

 

44. člen 

(plačilo za sodelovanje v SPK) 

 

(1) Član SPK  izvede svoje strokovno delo na podlagi ustrezne pogodbe. 

(2) Višino plačila določi direktor sklada, ki pri svoji presoji upošteva zahtevnost opravljenega dela 

in čas, ki ga člani posameznih SPK potrebujejo za izvedbo svojih nalog. 
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5. KRITERIJI IN MERILA ZA UVRSTITEV PRIJAVLJENIH PROJEKTOV V 

NACIONALNI FILMSKI PROGRAM 

 

5. 1. Kriteriji in merila za uvrstitev projektov v program razvoja scenarijev 

 

45. člen 

(kriteriji in merila za igrane filme) 

 

(1) Direktor sklada po obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega igranega filma ter po 

posvetovanju s SPK za oblikovanje programa razvoja scenarijev, oceni prijavljeni projekt po 

naslednjih kriterijih in merilih: 

 

a) kriteriji in merila za oceno sinopsisa, osnutka scenarija, načrta scenarija ali scenarija: 

- univerzalnost teme:         do 10 točk 

- relevantnost teme:         do 10 točk 

- izvirnost projekta:         do 20 točk 

- pričakovana privlačnost filma za publiko:      do 20 točk 

- uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih:    do 10 točk 

- razvojni potencial projekta:        do 10 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada: 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje splošne programske cilje:  do 10 točk 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje posebne programske cilje: do 10 točk 

 

(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s končno oceno. 

 

46. člen 

(kriteriji in merila za dokumentarne filme) 

 

(1) Direktor sklada po obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega dokumentarnega filma ter 

po posvetovanju s SPK za oblikovanje programa razvoja scenarijev, oceni prijavljeni projekt po 

naslednjih kriterijih in merilih: 

 

(a) kriteriji in merila za oceno pisnega in slikovnega gradiva iz katerega je razvidna vsebinska 

in estetska zasnova projekta oziroma sinopsisa, osnutka scenarija, načrta scenarija ali 

scenarija, če to omogočata narava teme in avtorski pristop: 

- univerzalnost teme:         do 10 točk 

- relevantnost teme:         do 10 točk 

- izvirnost projekta:         do 20 točk 

- pričakovana privlačnost filma za publiko:      do 10 točk 

- uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih:    do 10 točk 

- razvidnost avtorskega stališča:       do 20 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada: 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje splošne programske cilje:  do 10 točk 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje posebne programske cilje: do 10 točk 

 

(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s končno oceno. 
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47. člen 

(kriteriji in merila za animirane filme) 

 

(1) Direktor sklada po obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega animiranega filma ter po 

posvetovanju s SPK za oblikovanje programa razvoja scenarijev, oceni prijavljeni projekt po 

naslednjih kriterijih in merilih: 

 

a) kriteriji in merila za oceno sinopsisa, osnutka scenarija, načrta scenarija, scenarija ali 

zgodborisa: 

- univerzalnost teme:         do 10 točk 

- relevantnost teme:         do 10 točk 

- izvirnost pripovednega postopka:       do 10 točk 

- pričakovana privlačnost filma za publiko:      do 10 točk 

- uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih:    do 10 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno likovne zasnove filma in glavnih likov: 

- izvirnost likovne zasnove:        do 10 točk 

- grafična karakterizacija likov:       do 10 točk 

- pričakovana zahtevnost izvedbe:       do 10 točk 

 

c) kriteriji in merila za oceno združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada: 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje splošne programske cilje:  do 10 točk 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje posebne programske cilje: do 10 točk 

 

(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s končno oceno. 

 

48. člen 

(število točk in znesek financiranja) 

 

(1) Posamezni projekt iz 45., 46. ali 47. člena SPP je lahko ocenjen z največ 100 točkami.  

(2) Z razpisnim besedilom se določi najmanjše število točk, ki jih morajo doseči prijavljeni projekti 

v posameznem sklopu kriterijev in najmanjše skupno število točk, ki jih morajo doseči projekti za 

uvrstitev v program financiranja razvoja scenarijev.  

(3) Znesek sredstev za financiranje razvoja posameznih scenarijev je enak za vse dolgometražne 

igrane, dokumentarne in animirane filme ne glede na njihovo zvrst ali žanr. 

(4) Znesek sredstev za financiranje razvoja posameznih scenarijev je enak za vse srednjemetražne 

igrane, dokumentarne in animirane filme ne glede na njihovo zvrst ali žanr in znaša 60 % finančnih 

sredstev, ki ga prejme projekt iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Znesek sredstev za financiranje razvoja posameznih scenarijev je enak za vse kratkometražne 

igrane, dokumentarne in animirane filme ne glede na njihovo zvrst ali žanr in znaša 40 % finančnih 

sredstev, ki ga prejme projekt iz tretjega odstavka tega člena. 

 

5. 2. Kriteriji in merila za uvrstitev projektov v program razvoja filmov 

 

49. člen 

(kriteriji in merila za igrane filme) 

 

(1) Direktor sklada po obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega igranega filma, analizi 

dokumentacije projekta ter po posvetovanju s SPK za oblikovanje programa razvoja filmov, oceni 

prijavljeni projekt po naslednjih kriterijih in merilih: 
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a) kriteriji in merila za oceno scenarija: 

- univerzalnost teme:         do 10 točk 

- relevantnost teme:         do 10 točk 

- izvirnost projekta:         do 10 točk 

- utemeljenost zapleta, prepričljivost obratov in koherentnost strukture:  do 10 točk 

- motivacija in karakterizacija likov:       do 10 točk 

- dialogi:          do 10 točk 

- pričakovana privlačnost filma za publiko:      do 10 točk 

- uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih:    do 10 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada: 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje splošne programske cilje:  do 10 točk 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje posebne programske cilje: do 10 točk 

 

c) kriteriji in merila za oceno režiserja: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba:              5 točk 

- debitant ali avtor do 35. leta starosti:            15 točk 

- odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju:   do 30 točk 

 

d) kriteriji in merila za oceno producenta in morebitnih koproducentov: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba producenta:            5 točk 

- izpolnjevanje obveznosti do sklada v predhodnih projektih:   do   5 točk 

- odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju:   do 10 točk 

 

e) kriteriji in merila za oceno elaborata realizacije projekta: 

- strokovnost priprave vsebinskega načrta:      do   5 točk 

- utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah:    do   5 točk 

- ustreznost terminskega načrtovanja posameznih faz razvoja filma:   do   5 točk 

 

f) kriteriji in merila za oceno okvirnega finančnega načrta in okvirnega terminskega načrta za 

produkcijo filma 

- utemeljenost finančnega načrta za produkcijo filma v posameznih postavkah: do   5 točk 

- višina zagotovljenega lastnega deleža od usklajene cene projekta:   do   5 točk 

- ustreznost terminskega načrtovanja posameznih produkcijskih faz:  do   5 točk 

(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po morebitnem izvedbenem usklajevanju in ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s 

končno oceno. 

 

50. člen 

(kriteriji in merila za dokumentarne filme) 

 

(1) Direktor sklada po obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega dokumentarnega filma, 

analizi vse dokumentacije projekta ter po posvetovanju s SPK za oblikovanje programa razvoja 

filmov, oceni prijavljeni projekt po naslednjih kriterijih in merilih: 

 

a) kriteriji in merila za oceno pisnega in slikovnega gradiva iz katerega je razvidna vsebinska 

in estetska zasnova projekta oziroma scenarija, če to omogočata narava teme in avtorski 

pristop: 

- univerzalnost teme:         do 10 točk 

- relevantnost teme:         do 10 točk 
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- izvirnost projekta:         do 20 točk 

- pričakovana privlačnost filma za publiko:      do 10 točk 

- uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih:    do 10 točk 

- razvidnost avtorskega stališča:       do 20 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada: 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje splošne programske cilje:  do 10 točk 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje posebne programske cilje: do 10 točk 

 

c) kriteriji in merila za oceno režiserja: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba:              5 točk 

- debitant ali avtor do 35. leta starosti:            15 točk 

- odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju:   do 30 točk 

 

d) kriteriji in merila za oceno producenta in morebitnih koproducentov: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba producenta:            5 točk 

- izpolnjevanje obveznosti do sklada v predhodnih projektih:   do   5 točk 

- odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju:   do 10 točk 

 

e) kriteriji in merila za oceno elaborata realizacije projekta: 

- strokovnost priprave vsebinskega načrta:      do  5 točk 

- utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah:    do  5 točk 

- ustreznost terminskega načrtovanja posameznih faz razvoja filma:   do  5 točk 

 

f) kriteriji in merila za oceno okvirnega finančnega načrta in okvirnega terminskega načrta za 

produkcijo filma 

- utemeljenost finančnega načrta za produkcijo filma v posameznih postavkah: do  5 točk 

- višina zagotovljenega lastnega deleža od usklajene cene projekta:   do  5 točk 

- ustreznost terminskega načrtovanja posameznih produkcijskih faz:  do  5 točk 

 

(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po morebitnem izvedbenem usklajevanju in ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s 

končno oceno. 

 

51. člen 

(kriteriji in merila za animirane filme) 

 

(1) Direktor sklada po obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega animiranega filma, analizi 

vse dokumentacije projekta ter po posvetovanju s SPK za oblikovanje programa razvoja filmov, 

oceni prijavljeni projekt po naslednjih kriterijih in merilih: 

 

a) kriteriji in merila za oceno scenarija ali zgodborisa: 

- univerzalnost teme:         do 10 točk 

- relevantnost teme:         do 10 točk 

- izvirnost pripovednega postopka:       do 10 točk 

- pričakovana privlačnost filma za publiko:      do 10 točk 

- uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih:    do 10 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno likovne zasnove filma in glavnih likov: 

- izvirnost likovne zasnove:        do 10 točk 

- grafična karakterizacija likov:       do 10 točk 
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- pričakovana zahtevnost izvedbe:       do 10 točk 

 

c) kriteriji in merila za oceno združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada: 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje splošne programske cilje:  do 10 točk 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje posebne programske cilje: do 10 točk 

 

d) kriteriji in merila za oceno režiserja: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba:              5 točk 

- debitant ali avtor do 35. leta starosti:            15 točk 

- odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju:   do 30 točk 

 

e) kriteriji in merila za oceno producenta in morebitnih koproducentov: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba producenta:            5 točk 

- izpolnjevanje obveznosti do sklada v predhodnih projektih:   do   5 točk 

- odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju:   do 10 točk 

 

f) kriteriji in merila za oceno elaborata realizacije projekta: 

- strokovnost priprave vsebinskega načrta:      do  5 točk 

- utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah:    do  5 točk 

- ustreznost terminskega načrtovanja posameznih faz razvoja filma:   do  5 točk 

 

g) kriteriji in merila za oceno okvirnega finančnega načrta in okvirnega terminskega načrta 

za produkcijo filma 

- utemeljenost finančnega načrta za produkcijo filma v posameznih postavkah: do  5 točk 

- višina zagotovljenega lastnega deleža od usklajene cene projekta:   do  5 točk 

- ustreznost terminskega načrtovanja posameznih produkcijskih faz:  do  5 točk 

 

(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po morebitnem izvedbenem usklajevanju in ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s 

končno oceno. 

 

52. člen 

(število točk in znesek financiranja) 

 

(1) Posamezni projekt iz 49., 50. ali 51. člena SPP je lahko ocenjen z največ 200 točkami.  

(2) Z razpisnim besedilom se določi najmanjše število točk, ki jih morajo doseči prijavljeni projekti 

po posameznem kriteriju ali skupini kriterijev ter najmanjše skupno število točk, ki jih morajo 

doseči projekti za uvrstitev v program financiranja razvoja filmov.  

(3) Znesek sredstev za financiranje razvoja posameznih filmov je enak za vse dolgometražne igrane, 

dokumentarne in animirane filme ne glede na njihovo zvrst ali žanr. 

(4) Znesek sredstev za financiranje razvoja posameznih filmov je enak za vse srednjemetražne 

igrane, dokumentarne in animirane filme ne glede na njihovo zvrst ali žanr in znaša 60 % finančnih 

sredstev, ki ga prejme posamezni projekt iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Znesek sredstev za financiranje razvoja posameznih filmov je enak za vse kratkometražne 

igrane, dokumentarne in animirane filme ne glede na njihovo zvrst ali žanr in znaša 40 % finančnih 

sredstev, ki ga prejme posamezni projekt iz tretjega odstavka tega člena. 
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5. 3. Kriteriji in merila za uvrstitev projektov v program realizacije igranih filmov 

 

53. člen 

(kriteriji in merila) 

 

(1) Direktor sklada po obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega igranega filma, analizi 

dokumentacije projekta ter po posvetovanju s SPK za oblikovanje programa realizacije igranih 

filmov, oceni predlagani projekt po naslednjih kriterijih in merilih: 

 

a) kriteriji in merila za oceno scenarija: 

- univerzalnost teme:         do 10 točk 

- relevantnost teme:         do 10 točk 

- izvirnost projekta:         do 10 točk 

- utemeljenost zapleta, prepričljivost obratov in koherentnost strukture:  do 10 točk 

- motivacija in karakterizacija likov:       do 10 točk 

- dialogi:          do 10 točk 

- pričakovana privlačnost filma za publiko:      do 10 točk 

- uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih:    do 10 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada: 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje splošne programske cilje:  do 10 točk 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje posebne programske cilje: do 10 točk 

 

c) kriteriji in merila za oceno režijskega koncepta: 

- učinkovitost režijskega pristopa:       do 10 točk 

- izvirnost režijskega pristopa:        do 10 točk 

 

d) kriteriji in merila za oceno snemalne knjige: 

- etstetske kvalitete filmske inscenacije:      do 25 točk 

- ekonomičnost filmske inscenacije:       do   5 točk 

 

e) kriteriji in merila za oceno režiserja: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba:              5 točk 

- debitant ali avtor do 35. leta starosti:            15 točk 

- odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju:   do 30 točk 

 

f) kriteriji in merila za oceno producenta in morebitnih koproducentov: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba producenta:            5 točk 

- izpolnjevanje obveznosti do sklada v predhodnih projektih:   do   5 točk 

- odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju:   do 10 točk 

- izkazana poslovna sposobnost:       do 15 točk 

- prisotnost mednarodnega koproducenta:      do 15 točk 

 

g) kriteriji in merila za oceno elaborata realizacije projekta: 

- strokovnost priprave vsebinskega načrta realizacije projekta:   do 20 točk 

- utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah:    do 40 točk 

- višina lastnega deleža producenta in koproducentov od usklajene cene projekta: do 20 točk 

- strokovnost priprave tehničnega načrta:      do 10 točk 

- ustreznost terminskega načrtovanja realizacije projekta:    do   5 točk 

- prilagodljivost izvedbe projekta predvidenemu poslovnemu načrtu sklada: do   5 točk 
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 (2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po morebitnem izvedbenem usklajevanju in ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s 

končno oceno. 

 

54. člen 

(število točk) 

 

(1) Posamezni projekt iz 53. člena SPP je lahko ocenjen z največ 350 točkami.  

(2) Z razpisnim besedilom se določi najmanjše število točk, ki jih morajo doseči prijavljeni projekti 

po posameznem kriteriju ali skupini kriterijev ter najmanjše skupno število točk, ki jih morajo 

doseči projekti za uvrstitev v program financiranja realizacije igranih filmov.  

(3) Sklad omogoči realizacijo igranega filma s finančnimi sredstvi v višini usklajene cene, ki skupaj 

z ostalimi javnimi viri financiranja ne sme presegati 50 % vrednosti celotne produkcije filma, 

opredeljene v 14. točki 2. člena teh SPP. Sredstva, financirana s strani  programa Media plus se ne 

štejejo kot sredstva javnega vira financiranja. 

(4) Omejitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja za nizkoproračunske in zahtevne filme 

opredeljene v 12. in 13. točki 2. člena teh SPP. 

(5) Razliko med usklajeno ceno projekta ter deležem sklada zagotovi producent. 

 

5. 4. Kriteriji in merila za uvrstitev projektov v program realizacije dokumentarnih filmov 

 

55. člen 

(kriteriji in merila) 

 

(1) Direktor sklada po obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega dokumentarnega filma, 

analizi dokumentacije projekta ter po posvetovanju s SPK za oblikovanje programa realizacije 

dokumentarnih filmov, oceni predlagani projekt po naslednjih kriterijih in merilih: 

 

a) kriteriji in merila za oceno pisnega in slikovnega gradiva iz katerega je razvidna vsebinska 

in estetska zasnova projekta oziroma scenarija, če to omogočata narava teme in avtorski 

pristop: 

- univerzalnost teme:         do 10 točk 

- relevantnost teme:         do 10 točk 

- izvirnost projekta:         do 20 točk 

- pričakovana privlačnost filma za publiko:      do 10 točk 

- uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih:    do 10 točk 

- razvidnost avtorskega stališča:       do 20 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada: 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje splošne programske cilje:  do 10 točk 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje posebne programske cilje: do 10 točk 

 

c) kriteriji in merila za oceno režijskega koncepta: 

- učinkovitost režijskega pristopa:       do 10 točk 

- izvirnost režijskega pristopa:        do 10 točk 

 

d) kriteriji in merila za oceno režiserja: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba:              5 točk 

- debitant ali avtor do 35. leta starosti:            15 točk 

- odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju:   do 30 točk 
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e) kriteriji in merila za oceno producenta in morebitnih koproducentov: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba producenta:            5 točk 

- izpolnjevanje obveznosti do sklada v predhodnih projektih:   do   5 točk 

- odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju:   do 10 točk 

- izkazana poslovna sposobnost:       do 15 točk 

- prisotnost mednarodnega koproducenta:      do 15 točk 

 

f) kriteriji in merila za oceno elaborata realizacije projekta: 

- strokovnost priprave vsebinskega načrta realizacije projekta:   do 20 točk 

- utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah:    do 40 točk 

- višina lastnega deleža producenta in koproducentov od usklajene cene projekta: do 20 točk 

- strokovnost priprave tehničnega načrta:      do 10 točk 

- ustreznost terminskega načrtovanja realizacije projekta:    do   5 točk 

- prilagodljivost izvedbe projekta predvidenemu poslovnemu načrtu sklada: do   5 točk 

 

(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po morebitnem izvedbenem usklajevanju in ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s 

končno oceno. 

 

56. člen 

(število točk in obseg financiranja) 

 

(1) Posamezni projekt iz 55. člena teh SPP je lahko ocenjen z največ 320 točkami.  

(2) Z razpisnim besedilom se določi najmanjše število točk, ki jih morajo doseči prijavljeni projekti 

po posameznem kriteriju ali skupini kriterijev ter najmanjše skupno število točk, ki jih morajo 

doseči projekti za uvrstitev v program financiranja realizacije dokumentarnih filmov.  

(3) Sklad omogoči realizacijo dokumentarnega filma s finančnimi sredstvi v višini usklajene cene, 

ki skupaj z ostalimi javnimi viri financiranja ne sme presegati 50 % vrednosti celotne produkcije 

filma, opredeljene v 14. točki 2. člena teh SPP. Sredstva, financirana s strani  programa Media plus 

se ne štejejo kot sredstva javnega vira financiranja. 

 (4) Omejitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja za nizkoproračunske in zahtevne filme, 

opredeljene v 12. in 13. točki 2. člena teh SPP. 

(5) Razliko med usklajeno ceno projekta ter deležem sklada zagotovi producent. 

 

5. 5. Kriteriji in merila za uvrstitev projektov v program realizacije animiranih filmov 

 

57. člen 

(kriteriji in merila) 

 

(1) Direktor sklada po obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega animiranega filma, analizi 

dokumentacije projekta ter po posvetovanju s SPK za oblikovanje programa realizacije animiranih 

filmov, oceni predlagani projekt po naslednjih kriterijih in merilih: 

 

a) kriteriji in merila za oceno scenarija ali zgodborisa: 

- univerzalnost teme:         do 10 točk 

- relevantnost teme:         do 10 točk 

- izvirnost pripovednega postopka:       do 10 točk 

- pričakovana privlačnost filma za publiko:      do 10 točk 

- uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih:    do 10 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno likovne zasnove filma in glavnih likov: 
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- izvirnost likovne zasnove:        do 10 točk 

- grafična karakterizacija likov:       do 10 točk 

- pričakovana zahtevnost izvedbe:       do 10 točk 

 

c) kriteriji in merila za oceno združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada: 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje splošne programske cilje:  do 10 točk 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje posebne programske cilje: do 10 točk 

d) kriteriji in merila za oceno režijskega koncepta: 

- učinkovitost režijskega pristopa:       do 10 točk 

- izvirnost režijskega pristopa:        do 10 točk 

 

e) kriteriji in merila za oceno zgodborisa: 

- etstetske kvalitete filmske animacije:      do 25 točk 

- ekonomičnost filmske animacije:       do   5 točk 

 

f) kriteriji in merila za oceno režiserja: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba:              5 točk 

- debitant ali avtor do 35. leta starosti:            15 točk 

- odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju:   do 30 točk 

 

g) kriteriji in merila za oceno producenta in morebitnih koproducentov: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba producenta:            5 točk 

- izpolnjevanje obveznosti do sklada v predhodnih projektih:   do   5 točk 

- odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju:   do 10 točk 

- izkazana poslovna sposobnost:       do 15 točk 

- prisotnost mednarodnega koproducenta:      do 15 točk 

 

h) kriteriji in merila za oceno elaborata realizacije projekta: 

- strokovnost priprave vsebinskega načrta realizacije projekta:   do 20 točk 

- utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah:    do 40 točk 

- višina lastnega deleža producenta in koproducentov od usklajene cene projekta: do 20 točk 

- strokovnost priprave tehničnega načrta:      do 10 točk 

- ustreznost terminskega načrtovanja realizacije projekta:    do   5 točk 

- prilagodljivost izvedbe projekta predvidenemu poslovnemu načrtu sklada: do   5 točk 

 

(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po morebitnem izvedbenem usklajevanju in ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s 

končno oceno. 

 

58. člen 

(število točk in obseg financiranja) 

 

(1) Posamezni projekt iz 57. člena SPP je lahko ocenjen z največ 350 točkami.  

(2) Z razpisnim besedilom se določi najmanjše število točk, ki jih morajo doseči prijavljeni projekti 

po posameznem kriteriju ali skupini kriterijev ter najmanjše skupno število točk, ki jih morajo 

doseči projekti za uvrstitev v program financiranja realizacije animiranih filmov.  

(3) Sklad omogoči realizacijo animiranega filma s finančnimi sredstvi v višini usklajene cene, ki 

skupaj z ostalimi javnimi viri financiranja ne sme presegati 50 % vrednosti celotne produkcije 

filma, opredeljene v 14. točki 2. člena teh SPP. Sredstva, financirana s strani  programa Media plus 

se ne štejejo kot sredstva javnega vira financiranja. 
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 (4) Omejitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja za nizkoproračunske in zahtevne filme, 

opredeljene v 12. in 13. točki 2. člena teh SPP. 

(5) Razliko med usklajeno ceno projekta ter deležem sklada zagotovi producent. 

 

5. 6. Kriteriji in zahteve za uvrstitev projektov v program realizacije   

študijskih filmov in televizijskih del 

 

59. člen 

(kriteriji in merila) 

 

(1) Direktor sklada uvrsti predlagani projekt v program financiranja realizacije študijskih filmov in 

televizijskih del, ko ugotovi, da prijavitelj z verodostojnimi dokazili izkazuje izpolnjevanje 

naslednjih kriterijev: 

 

a) prijavitelj je univerzitetna ustanova: 

-dokazilo o pravnem statusu in dejavnosti prijavitelja, 

 

b) prijavitelj izvaja nacionalni program visokega šolstva na študijskem področju (21) 

umetnost po Iscedovi klasifikaciji: 

-izpisek iz statuta prijavitelja, 

 

c) prijavitelj izvaja veljavni univerzitetni študijski program za smeri filmska in 

televizijska režija, filmsko in televizijsko snemanje ter filmska in televizijska montaža: 

-besedilo razpisa za vpis na študijski program za tekoče študijsko leto, 

 

d) univerzitetni študijski program izvajajo visokošolski učitelji habilitirani za področja 

filmske režije, televizijske režije, filmske in televizijske slike ter montaže slike in zvoka: 

-dokazilo o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja za področje filmske režije, 

-dokazilo o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja za področje televizijske režije, 

-dokazilo o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja za področje filmske in televizijske slike, 

-dokazilo o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja za področje montaže slike in zvoka, 

 

e) projekt bo izveden pri predmetu s področja filmske ali televizijske režije: 

- opis vsebin predmeta z načrtom dela za tekoče študijsko leto, 

 

f) navedba podatkov o študentu in naslova projekta: 

-izjava prijavitelja, 

 

g) finančni načrt realizacije projekta: 

-predložen v prijavi, 

 

h) terminski načrt realizacije projekta: 

-predložen v prijavi. 

 

60. člen 

(obseg in oblika financiranja) 

 

(1) Posameznim projektom, ki so bili uvrščeni v program financiranja realizacije študijskih filmov 

in televizijskih del, omogoči sklad realizacijo s subvencijo v obsegu določenem z razpisnim 

besedilom. 
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5. 7. Kriteriji in merila za uvrstitev projektov v program povečav in transferjev 

 

61. člen 

(kriteriji in merila za izdelavo filmskih kinematografskih kopij za igrane filme) 

 

(1) Direktor sklada po ogledu, obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega igranega filma, 

analizi dokumentacije projekta ter po posvetovanju s SPK za oblikovanje programa povečav in 

transferjev, oceni predlagani projekt po naslednjih kriterijih in merilih: 

 

a) kriteriji in merila za estetsko evalvacijo projekta: 

- univerzalnost teme:         do 10 točk 

- relevantnost teme:         do 10 točk 

- izvirnost scenarija in režije:        do 10 točk 

- utemeljenost zapleta, prepričljivost obratov in koherentnost strukture:  do 10 točk 

- etstetske kvalitete filmske inscenacije:      do 10 točk 

- zasedba vlog, režija igralcev in igra:       do 15 točk 

- pričakovana privlačnost filma za publiko:      do 15 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada: 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje splošne programske cilje:  do 10 točk 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje posebne programske cilje: do 10 točk 

 

c) kriteriji in merila za tehnično evalvacijo filma: 

- slika omogoča kinematografsko  predvajanje po profesionalnih standardih: do 25 točk 

- zvok omogoča kinematografsko  predvajanje po profesionalnih standardih: do 25 točk 

 

d) kriteriji in merila za oceno režiserja: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba:              5 točk 

- debitant ali avtor do 35. leta starosti:            15 točk 

- odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju:   do 30 točk 

 

e) kriteriji in merila za oceno dokazil o urejenih avtorsko-pravnih in drugih razmerjih med 

producentom in izvajalci: 

- verodostojnost predloženih dokazil:       do 10 točk 

 

f) kriteriji in merila za oceno producenta in morebitnih koproducentov: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba producenta:            5 točk 

- izpolnjevanje obveznosti do sklada v predhodnih projektih:   do   5 točk 

- odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju:   do   5 točk 

- izkazana poslovna sposobnost:       do 15 točk 

- prisotnost mednarodnega koproducenta:      do 15 točk 

 

g) kriteriji in merila za oceno elaborata realizacije projekta: 

- strokovnost priprave vsebinskega načrta realizacije projekta:   do   5 točk 

- utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah:    do 15 točk 

- višina lastnega deleža producenta in koproducentov od usklajene cene projekta: do 10 točk 

- strokovnost priprave tehničnega načrta:      do   5 točk 

- ustreznost terminskega načrtovanja realizacije projekta:    do   5 točk 

- prilagodljivost izvedbe projekta predvidenemu poslovnemu načrtu sklada: do   5 točk 
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(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po morebitnem izvedbenem usklajevanju in ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s 

končno oceno. 

(3) Preden direktor sklada sprejme odločitev o končni oceni prijavljenega projekta, lahko pridobi 

dodatna strokovna mnenja v zvezi z izpolnjevanjem kriterija c) iz prvega odstavka tega člena. 

 

62. člen 

(kriteriji in merila za izdelavo filmskih kinematografskih kopij za dokumentarne filme) 

 

(1) Direktor sklada po ogledu, obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega dokumentarnega 

filma, analizi dokumentacije projekta ter po posvetovanju s SPK za oblikovanje programa povečav 

in transferjev, oceni predlagani projekt po naslednjih kriterijih in merilih: 

 

a) kriteriji in merila za estetsko evalvacijo projekta: 

- univerzalnost teme:         do 10 točk 

- relevantnost teme:         do 10 točk 

- izvirnost scenarija in režije:        do 15 točk 

- etstetske kvalitete filmske inscenacije:      do 15 točk 

- razvidnost avtorskega stališča do teme:      do 15 točk 

- pričakovana privlačnost filma za publiko:      do 15 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada: 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje splošne programske cilje:  do 10 točk 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje posebne programske cilje: do 10 točk 

 

c) kriteriji in merila za tehnično evalvacijo filma: 

- slika omogoča kinematografsko  predvajanje po profesionalnih standardih: do 25 točk 

- zvok omogoča kinematografsko  predvajanje po profesionalnih standardih: do 25 točk 

 

d) kriteriji in merila za oceno režiserja: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba:              5 točk 

- debitant ali avtor do 35. leta starosti:            15 točk 

- odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju:   do 30 točk 

 

e) kriteriji in merila za oceno dokazil o urejenih avtorsko-pravnih in drugih razmerjih med 

producentom in izvajalci: 

- verodostojnost predloženih dokazil:       do 10 točk 

 

f) kriteriji in merila za oceno producenta in morebitnih koproducentov: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba producenta:            5 točk 

- izpolnjevanje obveznosti do sklada v predhodnih projektih:   do   5 točk 

- odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju:   do   5 točk 

- izkazana poslovna sposobnost:       do 15 točk 

- prisotnost mednarodnega koproducenta:      do 15 točk 

 

g) kriteriji in merila za oceno elaborata realizacije projekta: 

- strokovnost priprave vsebinskega načrta realizacije projekta:   do   5 točk 

- utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah:    do 15 točk 

- višina lastnega deleža producenta in koproducentov od usklajene cene projekta: do 10 točk 

- strokovnost priprave tehničnega načrta:      do   5 točk 

- ustreznost terminskega načrtovanja realizacije projekta:    do   5 točk 
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- prilagodljivost izvedbe projekta predvidenemu poslovnemu načrtu sklada: do   5 točk 

 

(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po morebitnem izvedbenem usklajevanju in ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s 

končno oceno. 

(3) Preden direktor sklada sprejme odločitev o končni oceni prijavljenega projekta, lahko pridobi 

dodatna strokovna mnenja v zvezi z izpolnjevanjem kriterija c) iz prvega odstavka tega člena. 

 

63. člen 

(kriteriji in merila za izdelavo filmskih kinematografskih kopij za animirane filme) 

 

(1) Direktor sklada po ogledu, obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega animiranega filma, 

analizi dokumentacije projekta ter po posvetovanju s SPK za oblikovanje programa povečav in 

transferjev, oceni predlagani projekt po naslednjih kriterijih in merilih: 

 

a) kriteriji in merila za estetsko evalvacijo projekta: 

- univerzalnost teme:         do 10 točk 

- relevantnost teme:         do 10 točk 

- izvirnost scenarija in režije:        do 10 točk 

- etstetske kvalitete filmske inscenacije:      do 10 točk 

- izvirnost likovne zasnove:        do 10 točk 

- grafična karakterizacija likov:       do 10 točk 

- kvaliteta animacije         do 10 točk 

- pričakovana privlačnost filma za publiko:      do 10 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada: 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje splošne programske cilje:  do 10 točk 

- s financiranjem projekta sklad uresničuje svoje posebne programske cilje: do 10 točk 

 

c) kriteriji in merila za tehnično evalvacijo filma: 

- slika omogoča kinematografsko  predvajanje po profesionalnih standardih: do 25 točk 

- zvok omogoča kinematografsko  predvajanje po profesionalnih standardih: do 25 točk 

 

d) kriteriji in merila za oceno režiserja: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba:              5 točk 

- debitant ali avtor do 35. leta starosti:            15 točk 

- odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju:   do 30 točk 

 

e) kriteriji in merila za oceno dokazil o urejenih avtorsko-pravnih in drugih razmerjih med 

producentom in izvajalci: 

- verodostojnost predloženih dokazil:       do 10 točk 

 

f) kriteriji in merila za oceno producenta in morebitnih koproducentov: 

- ustrezna univerzitetna izobrazba producenta:            5 točk 

- izpolnjevanje obveznosti do sklada v predhodnih projektih:   do   5 točk 

- odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju:   do   5 točk 

- izkazana poslovna sposobnost:       do 15 točk 

- prisotnost mednarodnega koproducenta:      do 15 točk 

 

g) kriteriji in merila za oceno elaborata realizacije projekta: 

- strokovnost priprave vsebinskega načrta realizacije projekta:   do   5 točk 
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- utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah:    do 15 točk 

- višina lastnega deleža producenta in koproducentov od usklajene cene projekta: do 10 točk 

- strokovnost priprave tehničnega načrta:      do   5 točk 

- ustreznost terminskega načrtovanja realizacije projekta:    do   5 točk 

- prilagodljivost izvedbe projekta predvidenemu poslovnemu načrtu sklada: do   5 točk 

 

(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po morebitnem izvedbenem usklajevanju in ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s 

končno oceno. 

(3) Preden direktor sklada sprejme odločitev o končni oceni prijavljenega projekta, lahko pridobi 

dodatna strokovna mnenja v zvezi z izpolnjevanjem kriterija c) iz prvega odstavka tega člena. 

 

64. člen 

(število točk in obseg financiranja) 

 

(1) Posamezni projekt iz 61., 62. in 63. člena SPP je lahko ocenjen z največ 300 točkami.  

(2) Z razpisnim besedilom se določi najmanjše število točk, ki jih morajo doseči prijavljeni projekti 

po posameznem kriteriju ali skupini kriterijev ter najmanjše skupno število točk, ki jih morajo 

doseči projekti za uvrstitev v program financiranja povečav in transferjev.  

(3) Sklad omogoči povečavo ali transfer filma s finančnimi sredstvi v višini usklajene cene, ki 

skupaj z ostalimi javnimi viri financiranja ne sme presegati 50 % usklajene cene.  

(4) Razliko med usklajeno ceno projekta ter deležem sklada zagotovi producent. 

 

5. 8. Kriteriji in merila za uvrstitev projektov v program digitalne kinematografije 

 

65. člen 

(kriteriji in merila za izdelavo digitalnih kinematografskih kopij za igrane filme) 

 

(1) Direktor sklada po ogledu, obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega igranega filma, 

analizi dokumentacije projekta ter po posvetovanju s SPK za oblikovanje programa digitalne 

kinematografije, oceni predlagani projekt, po kriterijih in merilih navedenih v prvem odstavku 61. 

člena SPP. 

(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po morebitnem izvedbenem usklajevanju in ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s 

končno oceno. 

(3) Preden direktor sklada sprejme odločitev o končni oceni prijavljenega projekta, lahko pridobi 

dodatna strokovna mnenja v zvezi z izpolnjevanjem kriterija b) iz prvega odstavka 61. člena SPP. 

 

66. člen 

(kriteriji in merila za izdelavo digitalnih kinematografskih kopij za dokumentarne filme) 

 

(1) Direktor sklada po ogledu, obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega dokumentarnega 

filma, analizi dokumentacije projekta ter po posvetovanju s SPK za oblikovanje programa digitalne 

kinematografije, oceni predlagani projekt, po kriterijih in merilih navedenih v prvem odstavku 62. 

člena SPP. 

(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po morebitnem izvedbenem usklajevanju in ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s 

končno oceno. 

(3) Preden direktor sklada sprejme odločitev o končni oceni prijavljenega projekta, lahko pridobi 

dodatna strokovna mnenja v zvezi z izpolnjevanjem kriterija b) iz prvega odstavka 62. člena SPP. 

 



 33 

67. člen 

(kriteriji in merila za izdelavo digitalnih kinematografskih kopij za animirane filme) 

 

(1) Direktor sklada po ogledu, obravnavi in dramaturški razčlembi prijavljenega animiranega filma, 

analizi dokumentacije projekta ter po posvetovanju s SPK za oblikovanje programa digitalne 

kinematografije, oceni predlagani projekt, po kriterijih in merilih navedenih v prvem odstavku 63. 

člena SPP. 

(2) Skladno s 36. členom SPP direktor sklada evalvira prijavljeni projekt najprej s preliminarno 

oceno, po morebitnem izvedbenem usklajevanju in ponovni strokovni razpravi s člani SPK pa s 

končno oceno. 

(3) Preden direktor sklada sprejme odločitev o končni oceni prijavljenega projekta, lahko pridobi 

dodatna strokovna mnenja v zvezi z izpolnjevanjem kriterija b) iz prvega odstavka 63. člena teh 

SPP. 

 

68. člen 

(kriteriji in merila za opremo kinematografov z digitalnimi projektorji) 

 

(1) Direktor sklada po obravnavi in analizi dokumentacije projekta ter po posvetovanju s SPK za 

oblikovanje programa digitalne kinematografije, oceni predlagani projekt po naslednjih kriterijih in 

merilih: 

 

a) kriteriji in merila za oceno dosedanjega delovanja prijavitelja za obdobje najmanj treh let: 

- iz naslovov prikazanih filmov razvidna kvaliteta dosedanjega programa:  do 10 točk 

- iz števila predstav in gledalcev razviden obseg dosedanjega programa:  do 10 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno medijske odmevnosti prijaviteljeve dejavnosti za obdobje 

najmanj treh let: 

- iz števila, obsega in kvalitete medijskih zapisov razviden učinek na publiko: do 15 točk 

 

c) kriteriji in merila za oceno triletnega načrta dela s programskimi usmeritvami: 

- strokovna utemeljenost prijavljenega načrta dela:    do 20 točk 

- združljivost programske usmeritve s poslovno-programsko politiko sklada: do 15 točk 

 

d) kriteriji in merila za oceno načrtovanega letnega števila prikazanih filmov, števila predstav 

in pričakovanega števila gledalcev: 

- strokovna utemeljenost načrtovanega letnega števila prikazanih filmov: do   5 točk 

- strokovna utemeljenost načrtovanega letnega števila predstav:   do   5 točk 

- strokovna utemeljenost pričakovanega letnega števila gledalcev:  do   5 točk 

 

e) kriteriji in merila za oceno dokazil o zagotovljenem financiranju prijaviteljeve dejavnosti: 

- verodostojnost in uresničljivost dokazil:      do 20 točk 

 

f) kriteriji in merila za oceno elaborata realizacije projekta: 

- strokovnost priprave vsebinskega načrta realizacije projekta:   do   5 točk 

- utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah:    do 15 točk 

- višina lastnega deleža prijavitelja od usklajene cene projekta:   do 10 točk 

- strokovnost priprave tehničnega načrta:      do   5 točk 

- ustreznost terminskega načrtovanja realizacije projekta:    do   5 točk 

- prilagodljivost izvedbe projekta predvidenemu poslovnemu načrtu sklada: do   5 točk 
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69. člen 

(število točk in obseg financiranja digitalnih kinematografskih kopij) 

 

(1) Posamezni projekt iz 65., 66. in 67. člena SPP je lahko ocenjen z največ 300 točkami.  

(2) Z razpisnim besedilom se določi najmanjše število točk, ki jih morajo doseči prijavljeni projekti 

po posameznem kriteriju ali skupini kriterijev ter najmanjše skupno število točk, ki jih morajo 

doseči projekti za uvrstitev v program financiranja digitalne kinematografije.  

(3) Sklad omogoči izdelavo digitalnih kinematografskih kopij z lastnimi finančnimi sredstvi v višini 

usklajene cene, ki skupaj z ostalimi javnimi viri financiranja ne sme presegati 50 % usklajene cene.  

(4) Razliko med usklajeno ceno projekta ter deležem sklada zagotovi producent. 

 

70. člen 

(število točk in obseg financiranja opremljanja kinematografov z digitalnimi projektorji) 

 

(1) Projekt iz 68. člena SPP je lahko ocenjen z največ 150 točkami.  

(2) Prijaviteljem katerih projekti so bili uvrščeni v program financiranja digitalne kinematografije 

omogoči sklad opremo kinodvorane s digitalnim projektorjem s subvencijo v obsegu določenem z 

razpisnim besedilom. 

(3) Sklad na podlagi subvencije po prejšnjem odstavku tega člena ne more uveljavljati lastniškega 

deleža na subvencioniranem digitalnem projektorju. 

 

5. 9. Kriteriji in merila za uvrstitev v program drugih projektov 

 

71. člen 

(kriteriji in merila za financiranje festivala slovenskega filma) 

 

(1) Na podlagi vsebinskih smernic iz drugega odstavka 16. člena teh SPP, pripravi direktor sklada 

kriterije in merila za oceno prijaviteljev za izvedbo festivala slovenskega filma, opredeli obseg 

finančnih sredstev za realizacijo festivala ter druge pogoje za izvedbo festivala. 

(2) Direktor sklada predloži pred objavo besedilo natečaja za financiranje izvedbe festivala 

slovenskega filma v potrditev nadzornemu svetu sklada.  

(3) Direktor sklada po obravnavi in analizi dokumentacije projekta ter po posvetovanju s pristojno 

SPK oceni prijavitelje po kriterijih in merilih iz prvega odstavka tega člena ter izbere 

najugodnejšega ponudnika. 

(4) Sklad financira festival slovenskega filma v celoti. 

 

72. člen 

(kriteriji in merila za financiranje drugih filmskih festivalov v Republiki Sloveniji) 

 

(1) Direktor sklada po obravnavi in analizi dokumentacije projekta ter po posvetovanju s pristojno 

SPK, oceni prijavljeni projekt po naslednjih kriterijih in merilih: 

 

a) kriteriji in merila za oceno festivalskega delovanja prijavitelja za obdobje vsaj enega leta: 

- iz naslovov prikazanih filmov razvidna kvaliteta dosedanjega programa:  do 10 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno števila festivalskih predstav in gledalcev za obdobje vsaj enega 

leta: 

- iz števila predstav in gledalcev razviden obseg dosedanjega programa:  do 10 točk 

 

c) kriteriji in merila za oceno medijske odmevnosti prijaviteljeve festivalske dejavnosti za 

obdobje vsaj enega leta: 
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- iz števila, obsega in kvalitete medijskih zapisov razviden učinek na publiko: do 20 točk 

 

d) kriteriji in merila za oceno programskih usmeritvev: 

- strokovna utemeljenost programskih usmeritev:     do 20 točk 

- združljivost programske usmeritve s poslovno-programsko politiko sklada: do 15 točk 

 

e) kriteriji in merila za oceno načrtovanega števila prikazanih filmov, števila predstav in 

pričakovanega števila gledalcev: 

- strokovna utemeljenost načrtovanega števila prikazanih filmov:  do 5 točk 

- strokovna utemeljenost načrtovanega števila predstav:    do 5 točk 

- strokovna utemeljenost pričakovanega števila gledalcev:   do 5 točk 

 

f) kriteriji in merila za oceno dokazil o zagotovljenem financiranju prijaviteljeve festivalske 

dejavnosti: 

- verodostojnost in uresničljivost dokazil:      do 20 točk 

 

g) kriteriji in merila za oceno finančnega načrta: 
- utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah:    do 10 točk 

 

h) kriteriji in merila za oceno izjave o zaprtju finančne konstrukcije: 

- uresničljivost izjave o zaprtju finančne konstrukcije:    do 5 točk 

- obseg sredstev, ki jih za financiranje projekta zagotovlja prijavitelj:  do 10 točk  

 

i) kriteriji in merila za oceno dokazil o zaprtju finančne konstrukcije 
- verodostojnost in uresničljivost predloženih dokazil:    do 5 točk 

 

73. člen 

(število točk in obseg financiranja drugih filmskih festivalov v Republiki Sloveniji) 

 

(1) Projekt iz 72. člena SPP je lahko ocenjen z največ 140 točkami.  

(2) Prijaviteljem katerih projekti iz 72. člena SPP so bili uvrščeni v program financiranja drugih 

projektov, financira sklad izvedbo festivalov v obsegu določenem z razpisnim besedilom. 

 

74. člen 

(kriteriji in merila za financiranje distribucije in prikazovanja  

tujih umetniških filmov z majhnim tržnim potencialom) 

 

 (1) Direktor sklada po obravnavi in analizi dokumentacije projekta ter po posvetovanju s pristojno 

SPK, oceni prijavljeni projekt po naslednjih kriterijih in merilih: 

 

a) kriteriji in merila za oceno prijaviteljeva distribucijskega ali prikazovalskega delovanja za 

obdobje vsaj enega leta: 

- iz naslovov distribuiranih ali prikazanih filmov razvidna kvaliteta programa: do 10 točk 

 

b) kriteriji in merila za oceno števila predstav in gledalcev za obdobje vsaj enega leta: 

- iz števila predstav in gledalcev razviden obseg prijaviteljevega programa:  do 10 točk 

 

c) kriteriji in merila za oceno medijske odmevnosti prijaviteljeve distribucijske ali 

prikazovalske dejavnosti za obdobje vsaj enega leta: 

- iz števila, obsega in kvalitete medijskih zapisov razviden učinek na publiko: do 20 točk 
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d) kriteriji in merila za oceno kvalitete predlaganega projekta: 

- evalvacija estetskih kvalitet filma na podlagi predložene kopije filma na ustreznem nosilcu 

slike in zvoka:          do 20 točk 

- združljivost programskih kvalitet projektra s poslovno-programsko politiko sklada: 

do 15 točk 

 

e) kriteriji in merila za oceno predlagateljevega načrta distribucijskih ali prikazovalskih 

aktivnosti: 

- strokovna utemeljenost predlagateljevega načrta aktivnosti:   do 15 točk 

 

f) kriteriji in merila za oceno načrtovanega števila predstav in pričakovanega števila 

gledalcev: 

- strokovna utemeljenost načrtovanega števila predstav:    do 5 točk 

- strokovna utemeljenost pričakovanega števila gledalcev:   do 5 točk 

 

f) kriteriji in merila za oceno dokazil o zagotovljenem financiranju prijaviteljeve dejavnosti: 

- verodostojnost dokazil:        do 20 točk 

 

g) kriteriji in merila za oceno finančnega načrta: 
- utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah:    do 10 točk 

 

h) kriteriji in merila za oceno izjave o zaprtju finančne konstrukcije: 

- uresničljivost izjave o zaprtju finančne konstrukcije:    do 5 točk 

- obseg sredstev, ki jih za financiranje projekta zagotovlja prijavitelj:  do 10 točk  

 

i) kriteriji in merila za oceno dokazil o zaprtju finančne konstrukcije 
- verodostojnost in uresničljivost predloženih dokazil:    do 5 točk 

 

75. člen 

(število točk in obseg financiranja drugih filmskih festivalov v Republiki Sloveniji) 

 

(1) Projekt iz 74. člena SPP je lahko ocenjen z največ 150 točkami.  

(2) Prijaviteljem katerih projekti iz 72. člena SPP so bili uvrščeni v program financiranja drugih 

projektov financira sklad distribucijo ali prikazovanje v obsegu, določenem z razpisnim besedilom. 

 

76. člen 

(kriteriji, merila in obseg financiranja drugih projektov) 

 

 (1) Kadar presodi, da bo uresničeval naloge zaradi katerih je bil sklad ustanovljen tudi s 

financiranjem drugih projektov, direktor sklada ob upoštevanju poslovno-programske politike 

sklada pripravi kriterije in merila za oceno prijaviteljevih projektov, opredeli obseg finančnih 

sredstev ter druge pogoje natečaja. 

(2) Direktor sklada predloži pred objavo besedilo natečaja iz prvega odstavka tega člena v potrditev 

nadzornemu svetu sklada.  
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6. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI SKLADA IN PRIJAVITELJA 

PROJEKTA, KI GA FINANCIRA SKLAD TER NAČIN PRENEHANJA 

FINANCIRANJA POSAMEZNIH PROJEKTOV 

 

6.1. Ureditev medsebojnih razmerij s pogodbo 

 

77. člen 

(usklajevanje) 

 

(1) Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izvajalca projekta na uskladitev tistih določb 

tipske pogodbe, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. 

(2) O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta izvajalec projekta in direktor sklada. 

(3) Če se izvajalec projekta vabilu na usklajevanje ne odzove ali če ni mogoče uskladiti besedila 

predlagane pogodbe, se šteje, da je izvajalec projekta odstopil od zahteve za sklenitev pogodbe, na 

kar ga mora sklad v vabilu predhodno opozoriti. 

 

78. člen 

(pogodba) 

 

(1) Na podlagi odločbe o financiranju projekta, zapisnika iz drugega odstavka 77. člena teh SPP, 

sklad pozove izvajalca projekta k sklenitvi pogodbe, s katero se uredijo medsebojne pravice in 

obveznosti.  

(2) Če izvajalec projekta v roku 15 dni po vročitvi poziva iz prejšnjega odstavka tega člena ne 

sklene predlagane pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za vključitev njegovega prijavljenega 

projekta v nacionalni filmski program, na kar ga mora sklad v pozivu opozoriti. 

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, lahko izvajalec projekta v roku iz prejšnjega 

odstavka tega člena iz opravičljivih razlogov zaprosi sklad za podaljšanje roka iz prejšnjega 

odstavka tega člena. Sklad lahko podaljša rok iz prejšnjega odstavka tega člena za največ 30 dni od 

poteka roka iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(4) Sklad sklepa z izvajalci  projektov tipske pogodbe za vse programe iz 7. člena SPP. Direktor 

sklada lahko pri pripravi tipskih pogodb povabi k sodelovanju zainteresirano strokovno javnost. 

(5) Rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti se določi z besedilom natečaja. 

(6)  Direktor sklada lahko sklene s producentom predpogodbo, kadar oceni, da je to potrebno. 

 

79. člen 

(tranše) 

 

(1) Izplačila na podlagi sklenjene pogodbe med skladom in izvajalcem projekta, se vršijo po 

tranšah. 

(2) Izplačila tranš se izvršuje v skladu s predpisi o izplačilih iz državnega proračuna. 

(3) Število tranš, višina zneska posamezne tranše, roki in pogoji za izplačilo tranš se določijo s  

pogodbo med skladom in izvajalcem projekta in morajo biti prilagojene posebnostim posameznega 

projekta, fazam realizacije projekta, času trajanja in terminskemu načrtu realizacije projekta. 

(4) Prva tranša, ki je avans, znaša največ 25 % celotne obveznosti sklada in mora biti izplačana 

najkasneje v 15. dneh po podpisu pogodbe in predložitvi listine o zavarovanju v višini 10 % od 

zneska, ki ga financira sklad.  

(5) Obračuni avansiranega zneska se postopoma razporedijo v vse nadaljnje tranše, skladno s 

takšnim odstotkom  višine vsakokratnega zneska, da je z zadnjo tranšo avans v celoti obračunan. 

(6) Vsako naslednjo tranšo bo sklad nakazoval na podlagi obračuna predhodne tranše, ki mora 

obsegati dokumentacijo, navedeno s pogodbo kot so sklenjene pogodbe, računi, blagajniški izdatki, 

dokazila o plačilih do višine zneska predhodne tranše ter ustreznega dela avansa. 
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(7) Izvajalec projekta mora obračun za posamezno tranšo predložiti skladu najkasneje 10 dni pred v 

pogodbi določenim datumom izplačila naslednje tranše.   

(8) Ob obračunu iz prejšnjega odstavka tega člena, je izvajalec projekta dolžan izročiti skladu tudi 

vsebinsko poročilo o poteku realizacije financiranega projekta. 

(9) Sklad lahko izplača izvajalcu projekta posamezno tranšo le, če je izvajalec projekta do zahtevka 

za izplačilo posamezne tranše izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti, ki jih je moral izpolniti do 

zahtevka za izplačilo posamezne tranše. 

(10) Zadnja tranša ne sme presegati 10 % zneska, financiranega s strani sklada. 

(11) Najkasneje 30 dni po izplačilu zadnje tranše, mora producent skladu predložiti: 

- končni obračun financiranega projekta, 

- kopije virmanov oziroma bančnih potrdil o opravljenih plačilih v višini sredstev zadnje 

tranše,  

- izjavo, da so plačane vse producentove obveznosti iz naslova realizacije projekta, 

- izjavo, da so vse kopije virmanov oziroma bančnih potrdil enake originalom, 

- izjavo, da so vsi dokumenti iz obračunske dokumentacije knjiženi v poslovnih knjigah 

producenta, 

- izjavo, da je realizacija projekta končana v skladu z vsemi določili pogodbe in da Sklad 

nima do producenta nobenih finančnih obveznosti več in  

- predati skladu tudi vse pogodbeno dogovorjene material 

- končno poročilo o projektu. 

 

80. člen 

 (nižja ali višja poraba finančnih sredstev) 

 

(1) Če izvajalec projekta predloži skladu za izplačilo posamezne tranše dokumentacijo, ki izkazuje 

manjšo porabo finančnih sredstev kot je predvidena po pogodbi, mu sklad izplača le toliko sredstev, 

za kolikor je izkazal upravičeno porabo finančnih sredstev.  

(2) Neizplačana sredstva se v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena izplačajo pri naslednji 

tranši. 

(3) V kolikor izvajalec projekta predloži skladu za izplačilo posamezne tranše dokumentacijo, ki 

izkazuje večjo porabo finančnih sredstev kot je predvidena po pogodbi, mu sklad izplača le toliko 

sredstev kot je s pogodbo predvideno za posamezno tranšo. Presežek upravičeno izkazanih stroškov 

izvajalca projekta nad izplačanimi finančnimi sredstvi posamezne tranše, se lahko izplača ob 

izplačilu naslednje tranše.  

 (4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena, sklad izvajalcu projekta ne sme izplačati več 

sredstev kot je določeno s pogodbo. 

 

81. člen 

(odstopanje od vrednosti posamezne postavke predračuna) 

 

(1) Predračunske vrednosti posameznih postavk znotraj posameznih sklopov predračuna lahko 

producenti spreminjajo, če ostaja skupni znesek sklopa nespremenjen oziroma je sprememba 

dovoljena v skladu z drugim odstavkom tega člena. 

(2) Če je odstopanje po posameznem sklopu predračuna večje od 10 %, vendar se bo to 

kompenziralo v okviru predračunske vrednosti, mora producent o tem obvestiti Filmski sklad. 

(3) Če je odstopanje po posameznem sklopu predračuna, večje od 30 odstotkov, je producent dolžan 

o tem obvestiti sklad in z vlogo v kateri utemelji razloge zaprositi za odobritev. Sklad ne sme 

odkloniti soglasja, če za to ni res utemeljenih razlogov, ki jih mora sklad pisno navesti.   

 

 

 



 39 

 

 

82. člen 

(zavarovanje) 

 

Producent je dolžan pred nakazilom tranše, ki krije stoške snemanja, zavarovati riziko uničenja 

posnetega negativa za ves čas laboratorijske obdelave, riziko proti tretji osebi v fazi snemanja. ter 

nezgodno zavarovati izvajalce med snemanjem filma.  

 

83. člen 

(vključitev novega koproducenta) 

 

Vključitev novega koproducenta po sklenitvi pogodbe je možno s predhodnim dogovorom s 

skladom in ostalimi morebitnimi pogodbenimi koproducenti.  

 

84. člen 

(filmski napisi) 

 

(1) V uvodnih in zaključnih filmskih napisih ter na promocijskih materialih mora biti na posebej 

izpostavljenem in dobro vidnem mestu navedeno, da je film nastal s finančno pomočjo sklada. 

(2) V zaključnih filmskih napisih ter tudi na promocijskih materialih mora biti na posebej 

izpostavljenem in dobro vidnem mestu navedeno, da je film nastal s tehnično pomočjo Filmskega 

studia Viba filma Ljubljana. 

(3) Imena in priimki direktorja sklada ter članov pristojne SPK se navedejo v odjavnih napisih 

financiranega filma.  

 

85. člen 

(število kinematografskih kopij) 

 

(1) V fazi finalizacije filma omogoči sklad izdelavo nulte kopije, potrebnega števila korekcijskih 

kopij, kopije za telekiniranje, testne kopije, interpozitiva, internegativa, arhivskega ton negativa, 

arhivske predvajalne kopije, šestih slovenskih filmskih kinematografskih kopij in ene, v angleški 

jezik podnaslovljene festivalske kopije. 

(2) Če producent meni, da bi bilo treba izdelati večje število filmskih kinematografskih kopij, 

obvesti o tem direktorja sklada, ki po ogledu filma in pridobitvi pisnega mnenja distributerja 

oziroma prikazovalca o tržnem potencialu projekta odloči o številu dodatnih kopij, ki jih  bo sklad 

financiral. 

(3) Sklad praviloma financira do devet filmskih kinematografskih kopij, razen če bi glede na 

potencial projekta večje število kopij prispevalo k izjemni gledanosti filma  ali njegovi uvrstitvi na 

filmske festivale. 

(4) Pri določanju obsega in financiranju izdelave digitalnih kinematografskih kopij se smiselno 

uporabijo določila prvih treh odstavkov tega člena.  

 

86. člen 

(promocija projekta) 

 

(1) Sklad financira promocijo projektov iz nacionalnega filmskega programa po pravilu de minimis. 

(2) Oblike promocije, ki jih sklad omogoča, so zlasti naslednje: 

- načrtovanje in izvajanje promocije projekta, 

- promocijske aktivnosti igralcev in avtorjev, 

- tiskovne konference, 
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- oblikovanje in tisk plakatov, zgibank, vabil na premiere in drugih promocijskih gradiv, 

- oblikovanje spletne strani, 

- oblikovanje filmskih in televizijskih napovednikov, 

- oblikovanje tiskanih oglasov, 

- oglaševanje v medijih, 

- premierne projekcije, 

- prevodi dialog list in podnasnavljanje filma v tuje jezike, 

- druge promocijske aktivnosti. 

(3) Po ogledu filma, oceni njegovega promocijskega in komercialnega potenciala ter pridobitvi 

pisnega mnenja se direktor sklada lahko odloči za povečanje obsega sredstev, namenjenih 

financiranju promocije filma. 

(4) Povečanje obsega finančnih sredstev iz prejšnjega odstavka se skladno s finančnim načrtom 

sklada uredi z aneksom k pogodbi o financiranju projekta. 

(5) Finančna sredstva za izvedbo promocije izplačuje sklad v okviru tranš, ki so terminsko 

usklajene z dogovorjenimi promocijskimi aktivnostmi. 

(6) Če se sklad in producent s pogodbo ne dogovorita drugače, organizacijo festivalskih projekcij 

financiranih filmov izvede sklad, ki tudi krije stroške iz tega naslova. Dohodek od festivalskih 

projekcij v tem primeru pripada skladu. 

 

87. člen 

(distribucija in eksploatacija projekta) 

 

(1) Sklad omogoča distribucijo projektov iz nacionalnega filmskega programa s financiranjem 

izdelave kinematografskih kopij iz 85. člena SPP in promocijo filma s financiranjem promocijskih 

aktivnosti iz 86. člena SPP po pravilu de minimis. 

(2) Producent samostojno izbere distributerja ali distribuira film sam, če je registriran za to 

dejavnost. 

(3) Producent je dolžan zagotoviti predvajanje filma v kinematografih najkasneje v roku enega leta 

od dokončanja filma.  

(4) Če producent ne izpolni pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena, preidejo vse distribucijske in 

eksploatacijske pravice v zvezi s financiranim filmom na sklad. 

(5) Za obdobje petih let od dokončanja filma pripadajo vsi prihodki iz eksploatacije filma 

producentu in koproducentom, ki so dolžni avtorjem filma zagotoviti s pogodbami določene deleže 

prihodkov.  

(6) Po poteku petih let od dokončanja filma preidejo distribucijske in eksploatacijske pravice na 

sklad, ki razporeja prihodke iz nadaljnje komercialne eksploatacije filma, skladno z vloženimi 

sredstvi v financirani film, pogodbami med producentom in glavnimi avtorji ter morebitnimi 

koproducenti.  

(7) Sklad in producent o določitvi deležev vloženih sredstev v financirani film skleneta posebno 

pogodbo v roku, določenem s pogodbo iz 78. člena teh SPP. 

(8) Ob prenosu distribucijskih in eksploatacijskih pravic na sklad, poda producent pisno poročilo o 

distribuciji in eksploataciji filma. 

(9) Avtorske ali producentske nagrade, ki jih prejme film, pripadajo avtorjem oziroma producentu. 

(10) Producent s strani sklada financiranega filma mora v pogodbi z distributerjem zagotoviti 

njegovo obvezo, da bo film ponudil, v komercialno prikazovanje vsem slovenskim prikazovalcem.  

 

 

 

 

88. člen 

(vsebina pogodbe med skladom in izvajalcem projekta) 



 41 

 

(1) Na podlagi odločbe o financiranju projekta in zapisnika iz drugega odstavka 77. člena SPP, 

skleneta sklad in izvajalec projekta pogodbo, ki ima  zlasti naslednje sestavine: 

1. pogodbeni stranki (naziv, naslov, davčna številka, številka računa, zastopnik), 

2. opredelitev javnega interesa, na podlagi katerega sklad financira projekt, 

3. predmet pogodbe, 

4. trajanje pogodbe, 

5. namen, za katerega se dodeljujejo sredstva, 

6. cilji, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe, 

roki, v katerih morajo biti doseženi, in kriteriji za spremljanje njihovega uresničevanja, 

7. vrednost projekta in višina sredstev, ki jih dodeljuje sklad, 

8. roki in način zagotavljanja sredstev, 

9. terminski plan porabe sredstev (promocija, distribucija projekta in arhivsko – filmsko 

gradivo), 

10. skrbniki pogodb vseh pogodbenih strank, 

11. način nadzora nad zakonito in namensko porabo dodeljenih sredstev, ki vključuje: 

– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prijavitelj za izplačilo dodeljenih sredstev, 

– možnost, da sklad kadarkoli preverja namensko porabo dodeljenih sredstev, 

– poročilo o poteku in rezultatih porabe dodeljenih sredstev oziroma najmanj zaključno 

poročilo,  

– pravico sklada, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo 

proračunskih sredstev, 

– določbo, da mora prijavitelj ob nenamenski porabi dodeljenih sredstev ali ob neizpolnitvi 

predmeta pogodbe že izplačana sredstva vrniti skladu, skupaj z zakonskimi zamudnimi 

obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, 

– določbe o sankcijah zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, 

– določbo, da mora prijavitelj obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe dodeljenih 

sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do 

njihove nadaljnje porabe, 

12. določilo, da mora prijavitelj sproti obveščati sklad o spremembah, ki lahko vplivajo na 

izpolnitev pogodbenih obveznosti; 

13. določilo o obveščanju javnosti, da je predmet pogodbe sofinanciran s strani sklada. 

14. določilo o promociji projekta, 

15. določilo o distribuciji projekta, 

16. določilo o pripravi arhivskih filmskih gradiv projekta in intermediatov, 

17. način določanja lastniških deležev na projektu, 

18. glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi druge sestavine. 

  

89. člen 

(državna pomoč podjetjem v težavah) 

 

V primeru, da se sredstva dodelijo prijavitelju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi 

»Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah« (2004/C 244/02), se taka 

pomoč pred dodelitvijo priglasi Evropski komisiji. 

 

90. člen 

(spremljanje in spremembe pogodb) 

 

(1) Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in 

namensko uporabo sredstev. 
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(2) Izvajalec projekta je dolžan v osmih dneh obvestiti sklad o spremembah, ki utegnejo vplivati na 

izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi. Na podlagi obvestila lahko sklad sklene z 

izvajalcem dodatek k pogodbi ali odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev s 

pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi. 

(3) Sklad ima pravico in dolžnost, da v vseh fazah izvedbe projekta, le – to vsebinsko in finančno 

nadzira. Sklad lahko naroči revizijo realizacije projekta pri pooblaščeni revizijski hiši. 

 

91. člen 

(odstop od pogodbe) 

 

(1) Sklad lahko odstopi od pogodbe tudi: 

- če izvajalec projekta ni porabil sredstev skladno z namenom, določenim v pogodbi; 

- če izvajalec projekta ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti; 

- če izvajalec projekta sklada ne obvesti o razlogih prekinitve, spremembe in nemotenega 

poteka izvajanja financiranega projekta; 

- če sklad ugotovi, da izvajalec projekta dodeljena sredstva uporablja negospodarno, 

nepregledno, neučinkovito oziroma v nasprotju z namensko uporabo sredstev, določeno s 

predračunom financiranega projekta; 

-          če sklad ugotovi, da obračunska dokumentacija, ki jo izvajalec projekta predloži, vsebinsko ne 

ustreza finančnemu načrtu projekta, razen, če je sklad k spremembi finančnega načrta dal 

pisno soglasje; 

-          če se izkaže, da sredstva za projekt, ki bi jih moral zagotoviti izvajalec projekta, niso v celoti 

           zagotovljena oziroma plačilo stroškov projekta ne poteka v skladu s predloženo obračunsko 

           dokumentacijo; 

-          če film ni končan v roku, dogovorjenim s to pogodbo, in se pogodbene stranke pred iztekom 

           roka niso dogovorile drugače;  

-          v drugih primerih, kot to določa pogodba o financiranju projekta.  

(2) Če sklad odstopi od pogodbe iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, mora 

izvajalec projekta vrniti skladu že izplačana sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 

dneva nakazila do dneva vračila. 

 

92. člen 

(neutemeljeno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti sklada) 

 

(1) Če sklad neutemeljeno ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, lahko  po preteku 3 dni, ko je o 

svoji nameri pisno obvestil sklad, producent prekine realizacijo projekta, dokler sklad ne izpolni 

svoje obveznosti.  

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena, sklad nosi vse stroške prekinitve realizacije projekta. 

 

93. člen 

(neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ali višje sile) 

 

(1) Če katera od pogodbenih strank svojih obveznosti po pogodbi delno ali v celoti ne more 

izpolniti zaradi nastopa bistveno spremenjenih okoliščin ali višje sile, je dolžna o tem nemudoma 

obvestiti drugo pogodbeno stranko.  

(2) Za bistveno spremenjene okoliščine ali višjo silo po prejšnjem odstavku tega člena se štejejo 

naslednji dogodki: vojna, poplava, potres, požar, neurje, dolgotrajne neugodne vremenske razmere 

za snemanje, bolezen ali smrt avtorja, soavtorja ali glavnega igralca. 

(3) Pogodbeni stranki se lahko v primeru nastopa okoliščin iz prejšnjega odstavka tega člena 

sporazumno dogovorita za: 

- podaljšanje roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti,  
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- začasno prekinitev realizacije in njeno preložitev na nov termin, ki ne bo ogrožal 

realizacije drugih projektov v okviru poslovnega načrta sklada ali 

- prekinitev realizacije projekta. 

 

94. člen 

(omejitev škodljivih posledic) 

 

Producent je dolžan v primeru nastopa okoliščin iz prejšnjega člena SPP  ukreniti vse, kar je v 

njegovih močeh, da omeji škodljive posledice.  

 

95. člen 

(posledice sporazumne prekinitve realizacije projekta) 

 

(1) V primeru sporazumne prekinitve realizacije projekta iz tretjega odstavka 92. člena SPP, sklad 

omogoči izvajalcu projekta, da poravna vse zapadle obveznosti iz naslova financiranega projekta. 

(2) Producent mora izdelati obračun stroškov do prekinitve realizacije projekta in v primeru 

sporazumne prekinitve nadaljnje realizacije projekta, vrniti skladu morebitna neporabljena finančna 

sredstva. 

 

96. člen 

(kritje stroškov v primeru nastopa bistveno spremenjenih okoliščin ali višje sile) 

 

Vse stroške, nastale zaradi nastopa bistveno spremenjenih okoliščin ali višje sile v primeru 

prekinitve ali nadaljevanja realizacije projekta, nosi sklad, producent in koproducent/i v razmerju 

svojih deležev. 

 

97. člen 

(nadaljevanje projekta z drugim izvajalcem) 

Če sklad prekine pogodbo o realizaciji projekta z izvajalcem projekta iz razlogov, navedenih v 93. 

členu SPP in ob tem oceni, da je glede na fazo realizacije smotrno projekt dokončati, zahteva od 

izvajalca projekta prenos materialnih avtorskih pravic in izročitev vseh materialnih sredstev in 

materialov, ki so bili do prekinitve pogodbe izdelani ali pridobljeni za projekt, novemu producentu, 

s katerim sklad podpiše pogodbo o nadaljevanju realizacije in dokončanju projekta. 

 

98. člen 

(ohranitev deležev) 

 

V primeru dokončanja projekta obdržijo prvotni izvajalci projekta deleže na projektu glede na 

morebitna lastna vložena sredstva na podlagi opravljenega obračuna do trenutka odpovedi in na 

podlagi končnega obračuna realizacije projekta. 

 

7. NADZOR 

 

99. člen  

(Nadzor nad izvajanjem SPP) 

 

Nadzor nad izvajanjem teh SPP izvaja nadzorni svet sklada in minister za kulturo.  

 

 

  

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
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100. člen 

(prehodna določba) 

 

(1) Postopki natečajev, ki so se začeli pred uveljavitvijo teh SPP, se končajo po dosedanjih 

predpisih. 

(2) Določba drugega odstavka 9. člena teh SPP se uporablja za natečaje, razpisane po  1. 1. 2010. 

(3) Določbe drugega odstavka 10., 11. in 12. člena se uporabljajo za natečaje, razpisane po 1. 1. 

2011. 

(4) Roka iz četrtega in petega odstavka 23. člena SPP se uporabljata za natečaje, razpisane po 1. 1. 

2010. 

 

 101. člen 

(izdaja pravilnikov oziroma drugih aktov) 

 

(1) Akt iz drugega odstavka 7. člena teh SPP izda direktor sklada v treh mesecih od uveljavitve teh 

SPP. 

(2) Pravilnik iz drugega odstavka 16. člena teh SPP izda direktor sklada v treh mesecih od 

uveljavitve teh SPP. 

(3) Po poprejšnjem soglasju nadzornega sveta lahko direktor sklada za izvajanje teh SPP izda tudi 

druge pravilnike. 

 

102. člen 

(priprava tipskih pogodb) 

 

(1) Vzorce tipskih pogodb iz četrtega odstavka 78. člena teh SPP, pripravi direktor v 30 dneh 

od uveljavitve teh SPP. 

(2) Direktor sklada v 30 dneh od uveljavitve teh SPP pripravi tudi druge vzorce tipskih pogodb, 

s katerimi se urejajo medsebojne pravice in obveznosti sklada in prijavitelja projekta, ki ga 

financira sklad. 

 

103. člen 

(končna določba) 

 

(1) Z dnem uveljavitve teh SPP, prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja Filmskega sklada 

Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 - popr. in 

134/06), Pravilnik o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov (Uradni list 16/2005), 

Pravilnik o merilih in kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov (Uradni list RS št.: 135/2004). 

(2) Ti SPP začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

Številka: 

Ljubljana, dne ________. 2009 

 

              Mag. Marjetica Mahne 

Predsednica nadzornega sveta 

 

 

 

Soglasje Vlade Republike Slovenije z dne________________ 


