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KONČNO POROČILO IN REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA IZDELAVO FILMOV NEODVISNIH PRODUCENTOV 

ZA JAVNO KINEMATOGRAFSKO PRIKAZOVANJE V LETU 2017 

 
RTV je na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12-ZUJF in 19/14-Odl.US; 63/2016 ZSFCJA) in 10. člena Pravilnika o 
postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno 
kinematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 72/17) objavila dne 22.12.2017 v UL RS št. 75/2017 v 
razglasnem delu Informacijo o objavi Javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno 
kinematografsko prikazovanje 2017. Razpis je bil od dne 22.12.2017 objavljen na spletnih straneh 
Radiotelevizije Slovenija. 
 
Celotna okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 1.700.000 EUR z vključenim DDV 22%. 
 
Razpis se je izvedel na naslednjih področjih: 

• PODROČJE A: CELOVEČERNI DOKUMENTARNI FILM (80-90 minut): 

• PODROČJE B: CELOVEČERNI IGRANI FILM ZA ODRASLE, ZA MLADINO IN ZA OTROKE (80 - 90 minut) 

• PODROČJE C: CELOVEČERNI ANIMIRANI FILM ZA OTROKE (80 - 90 minut)  

• PODROČJE D: KRATKI ANIMIRANI FILM ZA ODRASLE IN ZA OTROKE (do 25 minut) 
 

Najvišji možni znesek finančnega koprodukcijskega vložka RTV SLO v posamezni projekt znaša za:  

- celovečerni dokumentarni film: do 120.000,00 EUR brez DDV (146.400,00 EUR z vključenim  DDV); 

- celovečerni igrani film za odrasle, za mladino in za otroke: do 500.000,00 EUR brez DDV (610.000,00 EUR z 
vključenim DDV); 

- celovečerni animirani film za otroke: do 200.000,00 EUR brez DDV (244.000,00 EUR z vključenim DDV); 

- kratki igrani film za odrasle in za otroke: do 50.000,00 EUR brez DDV (61.000 EUR z vključenim DDV). 
 
Finančna sredstva bodo prijaviteljem izbranih projektov nakazana v obrokih in pod pogoji, ki jih določa 
koprodukcijska pogodba.  
 
Pri realizaciji filmov, ki bodo izbrani v koprodukcijsko sodelovanje s finančnim vložkom RTV SLO, lahko RTV 
SLO sodeluje tudi z naslednjimi storitvami, ki se vštejejo v koprodukcijski vložek RTV SLO pri projektu: 
- izposoja artiklov iz fundusa garderobe RTV SLO, 
- izposoja artiklov iz fundusa rekvizitov RTV SLO, 
- uporaba dokumentarnega oz. arhivskega gradiva RTV SLO. 

 
Navedene storitve se koristijo v skladu z razpoložljivimi kapacitetami RTV SLO, informativnim izračunom ter 
pod pogoji, ki jih določa koprodukcijska pogodba.  
 
Sredstva za realizacijo filmov in storitve RTV SLO morajo biti porabljena in izkoriščena najkasneje v roku 
dveh (2) let od podpisa koprodukcijske pogodbe. 
 

RTV SLO sofinancira projekte največ do 80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov oz. do najvišjega 

zneska, določenega v besedilu razpisa. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka te točke RTV SLO sofinancira projekte največ do odstotka, ki ga v 
finančni konstrukciji glede na celotno predračunsko vrednost projekta ne krijejo že drugi sofinancerji in 
koproducenti. 
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Rok za oddajo vlog za vsa področja je bil 19.2.2018. 

Do določenega datuma je na naslov naročnika prispelo šestštinštirideset (46) vlog, od tega za področje A 

dvaindvajset (22), področje B dvanajst (12), področje C nič (0) in področje D dvanajst (12) vlog. 

 
Komisija za odpiranje vlog je bila v naslednji sestavi: 

Luka Rupnik - predsednik  
Maja Primožič – članica 
Igor Rozman – član 
Tina Rakoše – članica 
Mateja Justin– članica  
Edo Brzin – nadomestni član 
Tina Šemrov – nadomestna članica 
 

Komisija za odpiranje vlog ter vodja izvedbe razpisa Mateja Erika Smisl, je 27.2.2018 in 28.2.2018 pregledala ter 

preverila izpolnjevanje pogojev prijaviteljev za prijavo na razpis ter pravočasnost in popolnost vlog glede na 

zahteve iz razpisne dokumentacije.  

Predsednik komisije za odpiranje vlog je prijavitelje pisno pozval k dopolnitvi vlog.  

Komisija za odpiranje vlog ter vodja izvedbe razpisa se je dne 28.3.2018 sestala na seji komisije za odpiranje 

dopolnitev vlog  

Trem (3) prijaviteljem je bil izdan sklep o zavrženju vloge, triinštirideset (43) popolnih vlog pa je predsednik 

komisije za odpiranje vlog predal strokovnim komisijam v ocenjevanje za področje A, B, in D dne 4.4. 2018.  

Komisije za ocenjevanje projektov so bile v naslednji sestavi: 

PODROČJE A: 
1. Andraž Poeschl – predsednik 
2. Živa Emeršič – članica 
3. Zdenko Vrdlovec – član 
 
PODROČJE B: 
1. Jani Virk – predsednik 
2. Živa Emeršič – članica   
3. Ženja Leiler Kos – članica 
4. Diana Martinc – članica  
5. Martina Peštaj – članica 
 
PODROČJI C in D: 
1. Martina Peštaj – predsednica  
2. Diana Martinc – članica  
3. Petra Slatinšek – članica 
 

Dne 6.4.2018 je vodja izvedbe razpisa sklicala 1. sejo komisij za ocenjevanje projektov, na kateri so bili 

prisotni vsi člani komisij. Namen 1. seje je bil uskladitev nivoja ocenjevanja/izbora projektov vseh področij, 

določitev okvirnega plana izvedbe ocenjevanja, itd.. Komisije za ocenjevanje projektov za posamezna 

področja so se na predlog predsednikov strokovnih komisij med samim postopkom ocenjevanja večkrat 

samostojno sestale z namenom pravilne usmeritve ocenjevanja ter delno uskladitve mnenj.  
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Med ocenjevanjem so s prijavitelji projektov, ki so tako označili ob prijavi na razpis, potekali v obdobju od 21. 

do 28.5.2018 predstavitveni sestanki, na katerih so prijavitelji predstavili projekte (vsebinski del, avtorska 

ekipa, finančna konstrukcija in viri sredstev itd.). Za namen razjasnitve postavk projekta so se opravili sestanki 

tudi s prijavitelji nekaterih ostalih projektov. Na sestankih so bili prisotni zakoniti zastopniki prijaviteljev 

projektov, nekateri so pripeljali poleg tudi scenariste/režiserje prijavljenih projektov, predsedniki strokovnih 

komisij za področje, kjer se je vloga prijavitelja vrednotila in predstavniki službe za AV razpise. Na 

posameznem sestanku, so predsedniki komisij za ocenjevanje projektov pridobili dodatne informacije glede 

realizacije projektov, vsebine, fin. načrta, distribucije. Na vsakem predstavitvenem sestanku se je pisal 

zapisnik, ki so ga podpisali vsi udeleženci sestanka. 

Po predstavitvenih sestankih so predsedniki omisij za ocenjevanje projektov za posamezno področje sklicali 

seje posameznih komisij, kjer so članom podali ugotovitve in dodatne informacije glede prijavljenih 

projektov. Na podlagi vseh zbranih informacij so komisije dokončno ovrednotile posamezni projekt, podale 

ocene in pisne obrazložitve ocen. 

Vsak član komisije za ocenjevanje projektov posameznega področja je ocenil vse vloge, ki so kandidirale na 

posameznem področju po vseh predpisanih merilih za ocenjevanje in svoje ocene pisno utemeljiti in 

obrazložiti po posameznih merilih za ocenjevanje.  

Komisija za ocenjevanje projektov področja A se je dne 31.5.2018 sestala in dokončno ocenila posamezne 

vloge ter predlagala višino financiranja izbranih projektov. V ocenjevanje za to področje se je uvrstilo dvajset 

popolnih vlog, od teh štirinajst (14) vlog ni doseglo zahtevano število točk (70 točk) za uvrstitev v izbor za 

sofinanciranje. 

Komisija za ocenjevanje projektov področja B se je dne 4. 6. 2018 sestala in končno ocenila vloge. V 

ocenjevanje za to področje se je uvrstilo enajst popolnih vlog, od teh pet (5) vlog ni doseglo zahtevano število 

točk (70 točk) za uvrstitev v izbor za sofinanciranje. 

Komisija za ocenjevanje projektov področja D se je dne 6.6.2018 sestala in ocenila posamezne vloge ter 

predlagala višino financiranja izbranih projektov. V ocenjevanje za to področje se je uvrstilo dvanajst 

popolnih vlog, od teh štiri vloge niso dosegle zahtevano število točk (70 točk) za uvrstitev v izbor za 

sofinanciranje. 

Na podlagi sej posameznih komisij je bila dne 6.6.2018 sklicana zadnja seja komisij za ocenjevanje projektov, 

na kateri so bili prisotni vsi predsedniki komisij za posamezna področja ter sodelavke AV pisarne. Predsedniki 

posamezne komisije so na seji predložili sklepe komisije o končnem izboru projektov in predlagano višino 

financiranja posameznega projekta. 

 

Sklep komisij za ocenjevanje projektov je bil, da predlagajo generalnemu direktorju izdajo odločb za 

sprejem 20 projektov v sofinanciranje številčno in vrednostno po posameznih področjih v skupnem znesku 

1.821.654,10 € z DDV22%: 

• PODROČJE A - CELOVEČERNI DOKUMENTARNI FILM (80-90 minut): 
6 projektov v skupni vrednosti RTV vložka do 341.850,10 € z DDV22% 

• PODROČJE B - CELOVEČERNI IGRANI FILM ZA ODRASLE, ZA MLADINO IN ZA OTROKE (80 - 90 minut): 
6 projektov v skupni vrednosti RTV vložka do 1.165.100,00 € z DDV22% 

• PODROČJE D - : KRATKI ANIMIRANI FILM ZA ODRASLE IN ZA OTROKE (do 25 minut):  
8 projektov v skupni vrednosti RTV vložka do 314.704,00 € z DDV22% 
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Zbirna tabela projektov, sprejetih v sofinanciranje: 
 

  
št. 

vloge PRIJAVITELJ PROJEKT vložek RTV 
RTV VLOŽEK 
  z DDV 22% točke 

1 A12 CASABLANCA d.o.o. 
VZORNO VEDENJE – EXEMPLARY 

BEHAVIOUR (celovečerni dokumentarni film) 
22.000,00 € 26.840,00 € 84,67 

2 D10 ZAVOD OZOR  
PRINC KI-KI-DO, POPLAVA 

(kratki animirani film za otroke) 
36.544,00 € 36.544,00 € 84,67 

3 D7 
MITJA MANČEK - 

FILMSKI ANIMATOR, 

OBLIKOVALEC 

VIDNIH SPOROČIL, 

REŽISER IN 

PRODUCENT 

FUNDAMENTALIZEM  

(kratki animirani film za odrasle) 
9.000,00 € 10.980,00 € 83,67 

4 A6 SEVER&SEVER d.o.o. 
ANTIGONA 

(celovečerni dokumentarni film) 
36.000,00 € 43.920,00 € 82,33 

5 A13 STUDIO VIRC d.o.o. 
AFGANISTANKE NA SMUČEH 

(celovečerni dokumentarni film) 
70.000,00 € 85.400,00 € 82,33 

6 A17 
ZAVOD STRUP 

PRODUKCIJA 

BUČA NA VROČI STREHI SVETA 

(celovečerni dokumentarni film) 
27.205,00 € 33.190,10 € 82,33 

7 D3 INVIDA d.o.o. 
TAKO ZRASTE – KOKOŠ  

(kratki animirani film za otroke) 
27.000,00 € 32.940,00 € 80,67 

8 D4 INVIDA d.o.o. 
TAKO ZRASTE – POLŽ  

(kratki animirani film za otroke)  
27.000,00 € 32.940,00 € 80,33 

9 D6 ZAVOD FINTA  
STEAK HOUSE  

(kratki animirani film za odrasle) 
45.000,00 € 54.900,00 € 79,67 

10 B11 CASABLANCA d.o.o. 
KAKO STVARI PADAJO – NEVERIN 

(celovečerni igrani film za odrasle) 
35.000,00 € 42.700,00 € 78,20 

11 D1 ZAVOD IRIDIUM FILM  
POVODNI MOŽ  

(kratki animirani film za otroke) 
45.000,00 € 54.900,00 € 77,67 

12 A1 
FILM HORIZONT 

d.n.o. 

SKOZI MOJE OČI 

(celovečerni dokumentarni film) 
80.000,00 € 97.600,00 € 75,67 

13 B7 ZAVOD DECEMBER 
INVENTURA  

(celovečerni igrani film za odrasle) 
270.000,00 € 329.400,00 € 75,00 

14 B5 
ZAVOD BLADE 

PRODUKCIJA 

VSI PROTI VSEM  

(celovečerni igrani film za odrasle) 
80.000,00 € 97.600,00 € 73,60 

15 B10 ZAVOD VERTIGO  
POLSESTRA 

(celovečerni igrani film za odrasle) 
80.000,00 € 97.600,00 € 72,20 

16 D2 INVIDA d.o.o. 
MAČEK MURI – TEKMA  

(kratki animirani film za otroke) 
45.000,00 € 54.900,00 € 72,00 

17 D8 ZAVOD ZVVIKS 
LILIJANA  

(kratki animirani film za otroke) 
30.000,00 € 36.600,00 € 71,67 

18 A20 ZAVOD DECEMBER 
HARI DŽEKSON RIDE AGAIN 

(celovečerni dokumentarni film) 
45.000,00 € 54.900,00 € 71,33 

19 B6 GUSTAV FILM d.o.o. 
KOŠARKAR NAJ BO 2  

(celovečerni igrani film za mladino) 
370.000,00 € 451.400,00 € 70,80 

20 B8 ZAVOD STARA GARA 
JEZDECA 

(celovečerni igrani film za odrasle) 
120.000,00 € 146.400,00 € 70,40 

   
1.499.749,00€ 1.821.654,10€ 

 
 

Na osnovi izvedenega ocenjevanja vlog so za zgoraj navedene vloge prijaviteljem vročene (OSEBNO-po ZUP) 
ustrezne odločbe o odobritvi ter višini financiranja izbranih AV del za PODROČJE  A, B in D.  
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Projekti, ki niso sprejeti v koprodukcijsko sodelovanje: 
 

 PODROČJE A - CELOVEČERNI DOKUMENTARNI FILM (80-90 minut) 

➢ A2   – FILM HORIZONT d.n.o. – SIMFONIJA PODZEMLJA – 68,00 točk 

➢ A3   – FILM HORIZONT d.n.o. – VIHARNIK Z ROBA – 63,33 točk  

➢ A4   – BELA FILM d.o.o. – SKRIVNO ŽIVLJENJE ŠOLSKEGA SISTEMA – 60,67 točk 

➢ A5   – ZAVOD AVI FILM – OD SEVNICE DO BELE HIŠE – 49,67 točk 

➢ A7   – STUDIO VIRC d.o.o. – DUHOVNICA – 67,00 točk  

➢ A8   – ASTRAL d.o.o.– KONOPLJA OSVOBAJA – 69,67 točk 

➢ A10 – ROSA PRODUKCIJA d.o.o. – MONTMARTRE, GRIČ HREPENENJA – 65,00 točk 

➢ A11 – KINO SVEČINA d.o.o. – NAJVEČJA SKRIVNOST DOLINE POD PONCAMI – 51,00 točk  

➢ A14 – ZAVOD IRIDIUM FILM – GOSPODARJI JADRANSKIH GLOBIN – 59,33 točk 

➢ A15 – FILROUGE d.o.o. – LUTKE NA VRVICAH – 66,33 točk 

➢ A16 – ZAVOD TRAMAL FILMS – ZORAN PREDIN – BOLJ STAR BOLJ NOR – 64,67 točk  

➢ A18 – PRODUKCIJSKA SKUPINA MANGART d.o.o. – SLOVENIJA, IMAMO PROBLEM? – 66,67 točk 

➢ A22 – FABULA d.o.o. – PARTLJIČ – MOŽ, KI JE UJEL RIBO – 63,00 točk  

➢ A23 – KOLEKT d.o.o.– »EVOLUCIJA IGER«- 52,67 točk 

 
 PODROČJE B - CELOVEČERNI IGRANI FILM ZA ODRASLE, ZA MLADINO IN ZA OTROKE (80 - 90 minut) 

➢ B1   – ARSMEDIA d.o.o. – »NEKOČ SO BILI LJUDJE« - celovečerni igrani film za odrasle, – 68,80 točk 

➢ B2   – FI PRODUKCIJA d.o.o. – »SREČANJE« - celovečerni igrani film za odrasle – 49,20 točk  

➢ B3   – FORUM LJUBLJANA Zavod – »NOČNI KVARTET« - celovečerni igrani film za odrasle – 67,00 točk 

➢ B4   – SENCA STUDIO, Zavod – »KAPA« - celovečerni igrani film za otroke – 69,20 točk 

➢ B9   – FIXMEDIA Zavod – »BOBI« - celovečerni igrani film za otroke – 44,20 točk  

 
 PODROČJE D - KRATKI ANIMIRANI FILM ZA ODRASLE IN ZA OTROKE (do 25 minut) 

➢ D5   – NUFRAME d.o.o. – »POL-POL« – 60,33 točk, 

➢ D9   – ZVVIKS, zavod – »KOYAA 360ͦ«  – 66,33 točk, 

➢ D11 – A ATALANTA d.o.o.– »DEDEK MRAZ«  – 60,33 točk, 

➢ D12 – Filmsko društvo FILM FACTORY – »DRAGA, LAHKO PELJEŠ MOJEGA ČLOVEKA NA SPREHOD?« – 54,00 
točk. 

 
Na osnovi izvedenega ocenjevanja vlog so za zgoraj navedene vloge prijaviteljem AV del, ki niso dosegle 
zahtevano število točk, oz. so zavrnjene zaradi drugih razlogov, vročene (OSEBNO) ustrezne odločbe o 
zavrnitvi sprejetja AV dela v koprodukcijsko sodelovanje za  PODROČJE  A, B in D. 
 
 
 
Datum: 2.7.2018      vodja izvedbe razpisa 

                                                                                             Smisl Erika Mateja 


