
Sklepi 12. redne seje sveta Slovenskega filmskega centra z dne 23. 8. 2011 
 
 
SKLEP št. 1  
Potrdi se zapisnik 3. izredne seje sveta Slovenskega filmskega centra. 
 
 
SKLEP št. 2  
Potrdi se zapisnik 11. redne seje sveta Slovenskega filmskega centra. 
 
 
SKLEP št. 3  
Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje sveta Slovenskega filmskega centra. 
 
 
SKLEP št. 4  
Svet Slovenskega filmskega centra se je seznanil s polletno bilanco Slovenskega filmskega centra in 
ima z nekaj pripombami iz razprave, pozitivno stališče do tega dokumenta. 
 
 
SKLEP št. 5 
Svet slovenskega filmskega centra  je potrdil predlog spremembe Pravilnika Slovenskega filmskega 
centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov, kot je bila 
dogovorjena v razpravi. 
 
 
SKLEP št. 6 
Svet Slovenskega filmskega centra je potrdili predlog spremembe Poslovnika strokovno programskih 
komisij Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, kot ga je predlagal direktor. 
 
 
SKLEP št. 7 
Svetniki so na predlog direktorja imenovali: 

- strokovno programsko komisijo za promocijo in distribucijo, ter povečave in transferje filmov v 
sestavi Vanja Kaludjerčić, Igor Palčič in Vasja Bibič   

- strokovno programsko komisijo za ocenjevanje filmskih festivalov, programov realizacije 
študijskih filmov in študijskih televizijskih del, sofinanciranje strokovno interesnih združenj ter 
drugih kulturno vzgojnih filmskih projektov v sestavi Sabina Žakelj, Iztok Polanc in Ingrid Kovač. 

 
 
SKLEP št. 8 
Svet poziva upravo Slovenskega filmskega centra, da pripravi stališče glede predloga Zakona o 
avdiovizualnih medijskih storitvah in ga posreduje na ustrezne instance zakonodajne oblasti. 
 
 



SKLEP št. 9 
Svet nalaga upravi SFC, da angažira ustrezno finančno strokovno pomoč, ki bo v skladu z navodili 
dopisa Ministrstva za kulturo in v sodelovanju s pristojno sodelavko Ministrstva pripravila revidiran oz. 
popravljen osnutek Poročila za leto 2010 in Zaključno bilanco FS, ki ju bo nato obravnaval svet. 
Prav tako poziva upravo, da obvesti svet v primeru ugotovitve večjih nepravilnosti. 
 
 
SKLEP št. 10 
Svet Slovenskega filmskega centra je sprejel Poslovnik o delu komisije za podelitev nagrade Metoda 
Badjure za življenjsko delo filmskega ustvarjalca. 


