
Uradni list št. 45/10, 4.6.2010 

 

Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, v naslednjih objavljenih javnih razpisih: 

- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih celovečernih prvencev za področje igranega, 

dokumentarnega ali animiranega filma za leto 2010; 

- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih, in celovečernih 

animiranih filmov za leto 2010; 

- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih 

dokumentarnih filmov za leto 2010 

- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij za kratkometražne in 

celovečerne igrane filme za leto 2010 

- javni razpis za financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega celovečernega igranega, 

dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010 

- javni razpis za financiranje filmskih festivalov za leto 2010 

- javni razpis za financiranje razvoja filmov na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in 

animiranega filma za leto 2010 

- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih 

igranih filmov za leto 2010 

 

objavljenih v Uradnem listu RS 42/10, dne 28.5.2010, spreminja naslednje besedilo v vseh navedenih javnih 

razpisih: 

 

Zadnji odstavek v točki 9 se črta. 

 

Točka 10 se spremeni tako, da se prvi odstavek glasi: »Vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj in navedbo 

razpisa«, se posamično za vsak projekt posebej lahko izročijo na sedežu sklada, pošljejo priporočeno po pošti ali 

preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne 

dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti 

podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v 

formatu pdf na CD ali DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge (podpisane in 

žigosane strani morajo biti poskenirane). Uradna oseba sklada, ki sprejema vloge, prispele na ta javni razpis, na 

vsaki vlogi jasno označi datum prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako 

dopolnitev oziroma spremembo vloge.« 

 

 

 

Uradni list št. 47/10, 11.6.2010 

 

Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad objavlja popravke pri naslednjih javnih razpisih:  
 
V 14. točki javnega razpisa za financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega celovečernega 
igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010 (Uradni list RS, št. 42/2010, str. 1278), se 
besedilo: »realizacije igranih filmov« nadomesti z besedilom: »razvoja scenarijev«.  
 
V 14. točki javnega razpisa za financiranje razvoja filmov na področju slovenskega igranega, dokumentarnega 
in animiranega filma za leto 2010 (Uradni list RS, št. 42/2010, str. 1282), se besedilo: »realizacije igranih 
filmov« nadomesti z besedilom: »razvoja filmov«.  
 
V javnem razpisu za financiranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij za kratkometražne in 
celovečerne igrane filme za leto 2010 (Uradni list RS, št. 42/2010, str. 1275) se v 4. točki besedilo »Najmanjše 
število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga 



direktorju v financiranje, je 75 točk.« spremeni tako, da glasi: »Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni 
prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju v financiranje, je 55 točk.«  
 
V 5. točki tega javnega razpisa se črta 21. alineja, dosedanja 22. alineja pa postane nova 21 alineja.  
 
 
V javnem razpisu za financiranje povečav in transferjev za leto 2010 (Uradni list RS, št. 45/2010), se besedilo 6. 

točke spremeni tako, da se besedilo »Producent, ki prejme finančna sredstva za realizacijo igranega filma, je 

dolžan dokončati film v roku, določenem s pogodbo nadomesti z besedilom: »Producent, ki prejme sredstva na 

podlagi tega razpisa, je dolžan dokončati financirani projekt v roku, določenem s pogodbo«, v 14. točki tega 

javnega razpisa, pa se besedilo »realizacije igranih filmov« nadomesti z besedilom: »povečav in transferjev«. 

 

 

 

Uradni list št. 49/10, 18.6.2010 

 

Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, v naslednjih javnih razpisih: 

- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih celovečernih prvencev za področje igranega, 

dokumentarnega ali animiranega filma za leto 2010; 

- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih, in celovečernih 

animiranih filmov za leto 2010; 

- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih 

dokumentarnih filmov za leto 2010; 

- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij za kratkometražne in 

celovečerne igrane filme za leto 2010; 

- javni razpis za financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega celovečernega igranega, 

dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010; 

- javni razpis za financiranje filmskih festivalov za leto 2010; 

- javni razpis za financiranje razvoja filmov na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in 

animiranega filma za leto 2010; 

- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih 

igranih filmov za leto 2010, 

 

objavljenih v Uradnem listu RS, št. 42/10 s popravki ter v javnem razpisu za financiranje povečav in transferjev 

za leto 2010, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45/10 z dne 3.6.2010, spreminja naslednje besedilo v vseh 

navedenih javnih razpisih: 

 

V točki 3 se doda novi odstavek, ki glasi: »Prijavitelji, ki nimajo izpolnjenih zapadlih obveznosti do Ministrstva za 

kulturo RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana, ne morejo kandidirati na tem javnem razpisu oz. ne morejo 

biti sprejeti v financiranje.« 

 

V točki 8 se datum »05.07.2010« nadomesti z datumom: »12.07.2010«. 

 

V javnem pozivu za financiranje programa realizacije študentskih filmov in študentskih televizijskih del za 

študijsko leto 2009/2010, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45/10, se v točki 3 doda naslednji odstavek, ki 

glasi: »Prijavitelji, ki nimajo izpolnjenih zapadlih pogodbenih in drugih obveznosti do Ministrstva za kulturo RS 

in Filmskega studia Viba film Ljubljana, ne morejo kandidirati na tem javnem pozivu oz. ne morejo biti sprejeti v 

financiranje.« 

 

 



Uradni list št. 50/10, 24.6.2010 

 

Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad objavlja naslednje popravke javnih razpisov, objavljenih v 
Uradnem listu RS št. 42/10 s popravki in št. 45/10 s popravki:   
 
a) Besedilo: 

- javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih celovečernih prvencev za področje igranega, 
dokumentarnega ali animiranega filma za leto 2010 (Ur.l.RS, št. 42/10 s popravki);  

- javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali 
celovečernih igranih filmov za leto 2010 (Ur.l.RS, št. 42/10 s popravki); 

- javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih, in 
celovečernih animiranih filmov za leto 2010 (Ur.l.RS, št. 42/10 s popravki);  

- javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali 
celovečernih dokumentarnih filmov za leto 2010 (Ur.l.RS, št. 42/10 s popravki);  

- javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij za kratkometražne in 
celovečerne igrane filme za leto 2010 (Ur.l.RS, št. 42/10 s popravki);  

- javnega razpisa za financiranje razvoja filmov na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in 
animiranega filma za leto 2010 (Ur.l.RS, št. 42/10 s popravki);  

- javnega razpisa za financiranje povečav in transferjev za leto 2010 (Ur.l.RS, št. 45/10 s popravki),  
se spremeni na naslednji način: 
 

V točki 2 javnega razpisa se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Prijavitelji so 
producenti in fizične osebe.« 
 
V točki 3 javnega razpisa se besedilu prvega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi: »Prijavitelj, ki je 
fizična oseba, je do sredstev sklada po tem javnem razpisu upravičen samo, če v roku, določenem z 
odločbo o sprejemu projekta v financiranje, ustanovi pravno osebo, registrirano za opravljanje 
dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje 
projekta ter je odgovorna za njegovo dokončanje. Če prijavitelj, ki je fizična oseba, obveznosti, 
določene v prejšnjem stavku tega odstavka, v predvidenem roku ne izpolni oziroma je sploh ne 
izpolni, kljub odločbi o sprejemu projekta v sofinanciranje projekt ne bo uvrščen v nacionalni filmski 
program.« 
 
V točki 4 javnega razpisa se doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi: »Za ocenjevanje projektov, katerih 
prijavitelj je fizična oseba, se smiselno uporabljajo merila o oceni producenta, in sicer v delu, ki se 
nanaša na njegovo delo.« 
 
V točki 5 javnega razpisa se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: »Prijavitelji, ki so fizične osebe, ob 
prijavi projekta na ta javni razpis ne predložijo S.BON obrazca za leto 2009 in izpisa iz Poslovnega 
registra Slovenije (iPRS), temveč le fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je 
razvidno stalno prebivališče prijavitelja.« 
 
V točki 8 javnega razpisa se datum »12.07.2010« nadomesti z datumom »28.07.2010«. 

 
b) Besedilo javnega razpisa za financiranje filmskih festivalov za leto 2010 (Ur.l.RS, št. 42/10 s popravki) se 
spremeni na naslednji način: 

 

Drugemu odstavku točke 2 javnega razpisa se doda nov stavek, ki se glasi: »Prijavitelji so tudi fizične 
osebe.« 

 

V točki 3 javnega razpisa se besedilu prvega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi: »Prijavitelj, ki je 
fizična oseba, je do sredstev sklada po tem javnem razpisu upravičen samo, če v roku, določenem z 
odločbo o sprejemu projekta v financiranje, ustanovi pravno osebo, registrirano za opravljanje 
dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali drugih prireditev. Če 



prijavitelj, ki je fizična oseba, obveznosti, določene v prejšnjem stavku tega odstavka, v 
predvidenem roku ne izpolni oziroma je sploh ne izpolni, kljub odločbi o sprejemu projekta v 
sofinanciranje projekt ne bo uvrščen v nacionalni filmski program.« 
 
V točki 5 javnega razpisa se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: »Prijavitelji, ki so fizične osebe, ob 
prijavi projekta na ta javni razpis ne predložijo S.BON obrazca za leto 2009 in izpisa iz Poslovnega 
registra Slovenije (iPRS), temveč le fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je 
razvidno stalno prebivališče prijavitelja.« 

 
V točki 8 javnega razpisa se datum »12.07.2010« nadomesti z datumom »28.07.2010«. 
 

 
c) Peta alineja drugega odstavka 5. točke javnega razpisa za financiranje razvoja scenarijev na področju 
slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010 (Uradni list RS, št. 
42/2010 s popravki), se spremeni tako, da se glasi: » - samo za celovečerne animirane filme: sinopsis, osnutek 
scenarija, scenarij ali (osnutek) zgodborisa ter likovno zasnovo filma in glavnih likov;«. 

 
 V 8. točki javnega razpisa za financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega celovečernega igranega, 
dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010 (Uradni list RS, št. 42/2010 s popravki) se doda novo 
besedilo, ki se glasi: »Rok zaključka javnega razpisa iz prejšnjega stavka te točke javnega razpisa ne velja za 
področje animiranega filma. Za celovečerne animirane filme se ta javni razpis zaključi z dnem 28.07.2010.« 
 
 
d) Druga alineja drugega odstavka 5. točke javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih 
kratkometražnih, srednjemetražnih, in celovečernih animiranih filmov za leto 2010 (Uradni list RS, št. 
42/2010 s popravki) se spremeni tako, da se glasi: »- scenarij in (osnutek) zgodborisa«. 

 

 

e) Prva alineja točke c) drugega odstavka 5. točke javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih 
celovečernih prvencev za področje igranega, dokumentarnega ali animiranega filma za leto 2010 (Uradni list 
RS, št. 42/2010 s popravki) se spremeni tako, da se glasi: »- scenarij in (osnutek) zgodborisa«. 

 
 
 
 
 
 
 

 


