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Zadeva: Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem 
              centru, javni agenciji RS (EVA 2018-3340-0002) – dopolnitev
      

Spoštovani,

v skladu s pripombami Ministrstva za finance vam pošiljamo dopolnjen predlog Zakona o 
dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS. 

V zvezi s pripombami Ministrstva za finance, ki zadevajo ustreznosti pravnih podlag za prijavo 
projektov, ki nimajo vseh zagotovljenih sredstev ter možnosti omejevanja sklepanja aneksov za 
druge primere odgovarjamo naslednje.

Ministrstvo za kulturo želi z dopolnitvijo tega zakona urediti dejansko stanje pri zapiranju 
finančnih konstrukcij večstranskih koprodukcijskih filmov in posledično nujno podaljševanje roka 
dokončanja filmov. Producenti morajo namreč zaradi omejitve financiranja pridobiti sredstva za 
realizacijo sofinanciranih projektov iz več različnih finančnih virov, ki pa jih druge, tuje filmske ali 
finančne ustanove, ne razpisujejo hkrati s Slovenskim filmskim centrom, javno agencijo 
Republike Slovenije, zato se morajo prilagajati terminom razpisov. Izjeme filmov po sedaj 
novem dopolnjenem tretjem odstavku 11. člena, to so animirani filmi in celovečerni 
dokumentarni filmi, predstavljajo le manjši delež sofinancirane produkcije.

Nadalje pojasnjujemo, da smo s tem popravkom zakonskega predloga možnosti sklenitve 
aneksov iz razlogov bistvenih sprememb pri financiranju projekta ali iz razlogov nepredvidenih 
okoliščin, ki za dalj časa onemogočajo dokončanje, omejili možnost sklepanja aneksov le na 
projekte iz prvega stavka 3. odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni 
agenciji Republike Slovenije, se pravi na filme, ki morajo biti dokončani v roku 2 let od podpisa 
pogodbe. 

V skladu z dopolnitvijo Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike 
Slovenije bomo v nadaljevanju pristopili k spremembi Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada 
Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike 
Slovenije, kjer bomo podrobneje določili pogoje podaljševanja realizacije projektov, in s tem 
povezano namensko financiranje projektov.
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V zvezi z prenosom izplačil v več let, pojasnjujemo, da bo Ministrstvo za kulturo zagotavljalo 
sredstva za načrtovane projekte v okviru razpoložljivih sredstev Ministrstva za kulturo na 
podlagi pogodbe, ki jo na letni ravni sklepa z javno agencijo.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Irena Ostrouška                                     Anton Peršak
sekretarka                                         minister
                                                                
                                                             

Poslati – elektronsko prek IPP:
- Generalni sekretariat Vlade RS
- Ministrstvo za finance

Priloga:
- predlog zakona, novo gradivo št. 1
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