
Drage režiserke in režiserji, scenaristke in scenaristi, 
soustvarjalke in soustvarjalci, sodelavke in sodelavci, 
prijateljice in prijatelji, simpatizerke in simpatizerji, 
podpornice in podporniki, oboževalke in oboževalci!

Kot ste verjetno že sami opazili, se bliža konec leta. Zato se 
spodobi, da vas še zadnjič nagovorimo in vam voščimo vse 
naj, naj, naj. Ker pa se nam nekako to ne zdi dovolj filmsko in 
spektakularno, smo se odločili, da vam posredujemo strogo 
zaupno informacijo: 
Na tajnem sestanku v začetku decembra so se sestali 
najpomembnejši možje v državi in dve gospe: predsednik 
vlade, predsednik države, predsednik društva slovenskih 
režiserjev, ministrica za finance in minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. Minister za kulturo se je opravičil zaradi 
rednega sestanka v zvezi z obnovo nekega dvorca in poslal 
svojo predstavnico. Kot gostje so bili navzoči še Miklavž, 
Božiček in dedek Mraz. Tema: slovenski film. Po kratki, 
nekonfliktni in konstruktivni razpravi so se vsi v vseh točkah 
v celoti strinjali in soglasno sprejeli sklepe s pripombo, da 
sprejetje sicer zelo kasni, je pa povsem samoumevno.*

Sklepi: 
Slovenskih filmov bo več. Denarja za film bo več. Delavnic 
in razpisov za razvoje scenarijev in projektov bo več in 
prijavni obrazci bodo razumljivi in preprosti. Mladi ustvarjalci 
bodo dobili priložnost. Starejši ustvarjalci tudi. Ženske itak. 
Filmska vzgoja bo vključevala vse, od vrtca pa do doma 
ostarelih. Odnos do slovenskega filma bo pozitiven, spoštljiv 
in dobronameren. Tudi v medijih in uradih. Poskrbljeno bo 
za restavriranje slovenske filmske dediščine in Kekec se bo 
vrnil iz azila v Beogradu. Vse slovenske filmske institucije 
bodo prejele finančne in kadrovske injekcije, zakoni, uredbe 
in pravilniki bodo napisani na novo in v sodelovanju s stroko. 
Naše avtorske pravice bodo vsi spoštovali; statusi bodo 
urejeni, honorarji razumni in nadure plačane, pokojnine pa se 
bodo podvojile. 

Leto, ki je pred nami, bo očitno srečno! Praznujmo torej!
Vaše Društvo slovenskih režiserjev

*Dogovorili so se že za datum naslednjega sestanka z edino temo 
“film naj postane z ustavo zagotovljena pravica”.

Strogo 
zaupno!


