
 
 
 
 
 
 
 

Številka: IS 900/17 
Datum: 05.05.2017 
 
 
Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije na podlagi tretjega 
odstavka 101. in 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 46. člena Pravilnika o izvedbi postopka 
izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu 
nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12) sprejema naslednji 
 

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ZA IZBIRO FILMSKIH IN AVDIOVIZUALNIH DEJAVNOSTI 
 
z  objavo naslednjega javnega razpisa: 
1. Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, 
dokumentarnega ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2017. Okvirna vrednost razpisanih 
sredstev po tem javnem razpisu je 40.000,00 EUR.  
 
Besedilo in razpisna dokumentacija javnega razpisa iz prejšnjega odstavka izreka tega sklepa bo objavljen na 
spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.film-center.si , v 
zavihku javni razpisi dne 05.05.2017. Obvestilo o objavi predmetnih javnih razpisov na navedenem spletnem 
mestu, bodo objavljena v Uradnem listu RS št. 23/17 z dne 05.05.2017. Pristojna uslužbenka za predmetni javni 
razpis je Ana Lampret, Področna svetovalka I. 

Obrazložitev: 
 

Skladno s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16; v nadaljevanju: ZUJIK), ki določa, da postopke za 
financiranje javnega razpisa in javnega poziva uporabljajo tudi lokalne skupnosti ter javni skladi in javne 
agencije, ki razdeljujejo javna sredstva države oziroma lokalnih skupnosti, smiselno pa jih uporabljajo tudi 
italijanska in madžarska narodna skupnost, če njim namenjena javna sredstva razdeljujejo svojim kulturnim 
izvajalcem samostojno in ob smiselni uporabi tretjega odstavka 104. člena ZUJIK ter na podlagi 46. člena 
Pravilnika, direktorica Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
agencija) sprejme sklep o začetku postopka za izbiro filmskih in avdiovizualnih dejavnosti, s katerim določi 
razpisno področje s strokovno utemeljitvijo, vrsto postopka, okvirno vrednost razpisanih sredstev, datum 
objave in besedilo razpisa. 
 
Namen sofinanciranja projektov po javnem razpisu iz izreka tega sklepa je spodbujanje scenaristične 
ustvarjalnosti na področju celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma. 
 
Pristojna uslužbenka za predmetni javni razpis je Ana Lampret, Področna svetovalka I. 
 
Glede na navedeno direktor izdaja ta sklep za objavo javnih razpisov, navedenih v izreku tega sklepa.  
 

       Nataša Bučar  
direktorica Slovenskega filmskega centra, 

javne agencije Republike Slovenije 
 

- besedilo rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega 
celovečernega igranega, dokumentarnega ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2017. 
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