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KONČNO POROČILO IN REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA IZDELAVO FILMOV NEODVISNIH PRODUCENTOV 

ZA JAVNO KINEMATOGRAFSKO PRIKAZOVANJE V LETU 2018 

 
Na podlagi 11. člena in v povezavi s prvim in četrtim odstavkom 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem 
centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/2010, 40/2012-ZUJF, 19/2014-Odl.US, 
63/2016 in 31/2018; v nadaljnjem besedilu: ZSFCJA), ter prvega odstavka 24. člena Pravilnika o postopku 
javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno 
kinematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 82/2018; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) objavila dne 
28.12.2018 v UL RS št. 84/2018 v razglasnem delu Informacijo o objavi Javnega razpisa za izdelavo filmov 
neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2018. Razpis je bil od dne 28.12.2018 
objavljen na spletnih straneh Radiotelevizije Slovenija. 
 

Razpis se je izvedel na naslednjih področjih: 
- Področje A: celovečerni dokumentarni film (80 - 90 minut), 
- Področje B: celovečerni igrani film (za odrasle, 80 - 90 minut), 
- Področje C: celovečerni igrani film (za mladino in otroke 80 - 90 minut), 
- Področje D: kratki animirani film (za odrasle in otroke do 25 minut). 

 

Skupna vrednost razpoložljivih finančnih sredstev RTV SLO, namenjenih za realizacijo filmov po tem razpisu, 
je 1.700.000,00 EUR z vključenim DDV (22 %).  
 

Okvirne vrednosti razpoložljivih sredstev z vključenim DDV (22 %) po posameznih razpisanih področjih so: 
- Področje A: CELOVEČERNI DOKUMENTARNI FILM (80-90 minut) - 420.000,00 EUR; 
- Področje B: CELOVEČERNI IGRANI FILM (za odrasle, 80-90 minut) - 500.000,00 EUR; 
- Področje C: CELOVEČERNI IGRANI FILM (za mladino in otroke, 80-90 minut) - 500.000,00 EUR; 
- Področje D: KRATKI ANIMIRANI FILM (za odrasle in otroke, do 25 minut) - 280.000,00 EUR. 
 

Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt, pri katerem bo RTV SLO koprodukcijsko sodelovala na 
podlagi tega razpisa, znaša za:  
- celovečerni dokumentarni film: do 100.000,00 EUR brez DDV;  
- celovečerni igrani film (za odrasle): do 100.000 EUR brez DDV; 
- celovečerni igrani film (za mladino in otroke): do 410.000,00 EUR brez DDV;  
- kratki animirani film (za odrasle in otroke): do 50.000,00 EUR brez 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 28.2.2019. 

Do določenega datuma je na naslov naročnika prispelo oseminštirideset (48) vlog. Komisija za odpiranje vlog, 
prispelih na javni razpis, je ugotovila, da je prispelo za področje A dvaindvajset (22), za področje B dvanajst (12), 
za področje C tri (3) in za področje D enajst (11) vlog. 
 
Komisija za odpiranje vlog je bila v naslednji sestavi: 

- Predsednik: Luka Rupnik 
- Članica: Maja Primožič 
- Članica: Tina Rakoše 
- Članica: Mateja Justin 
- Član: Borut Atlagič 
- Nadomestna članica: Maja Prebil 
- Nadomestna članica: Dolores Šebat 
 

Komisija za odpiranje vlog ter vodja izvedbe razpisa Mateja Erika Smisl, je 6.3.2019 in 7.3.2019 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 9.4.2019 sestala na seji komisije za odpiranje 

dopolnitev vlog  

Trem (3) prijaviteljem je bil izdan sklep o zavrženju vloge, petinštirideset (45) popolnih vlog, za področje A, 

enaindvajset (21) vlog, za področje B deset (10), za področje C tri (3) in za področje D enajst (11) vlog, pa je 

predsednik komisije za odpiranje vlog predal komisijam za ocenjevanje projektov za področje A, B, in D v 

ocenjevanje dne 18.4.2019.  

Komisije za ocenjevanje projektov ki so opravile svoje naloge v skladu s Poslovnikom komisij Radiotelevizije 
Slovenija za ocenjevanje filmskih in avdiovizualnih projektov (Uradni list RS, št. 25/19; v nadaljevanju Poslovnik 
komisij) so bile v naslednji sestavi: 
 

- Komisija za ocenjevanje projektov področja A: 

• Predsednik: Andraž Pöschl 

• Članica: Polona Flere 

• Članica: Špela Barlič 
 

- Komisija za ocenjevanje projektov področja B in C: 

• Predsednica: Majda Širca 

• Članica: Tina Poglajen 

• Članica: Diana Martinc 

• Član: Edvard Brzin 

• Članica: Metka Ornik 
 

- Komisija za ocenjevanje projektov področja D: 

• Predsednica: Martina Peštaj 

• Članica: Petra  Slatinšek 

• Članica: Diana Martinc 

 
Komisije za ocenjevanje projektov za posamezna področja so se na predlog predsednikov komisij za 

ocenjevanje projektov med samim postopkom ocenjevanja večkrat samostojno sestale.  
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Med ocenjevanjem so s prijavitelji projektov, ki so tako označili ob prijavi na razpis, potekali v obdobju od 

27.5.2019 do 12.6.2019 predstavitveni sestanki, na katerih so prijavitelji predstavili projekte (vsebinski del, 

avtorska ekipa, finančna konstrukcija in viri sredstev itd.). Na sestankih so bili prisotni zakoniti zastopniki 

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

in člani komisij za ocenjevanje projektov 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 

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 v skladu s Pravilnikom in Poslovnikom komisij.  

Komisija za ocenjevanje projektov področja A se je dne 13.6.2019 sestala in dokončno ocenila posamezne 

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

enaindvajset popolnih vlog, od teh štirinajst (11) vlog ni doseglo zahtevano število točk (70 točk) za uvrstitev 

v izbor za sofinanciranje. 

Komisija za ocenjevanje projektov področja B se je dne 13.6.2019 sestala in končno ocenila vloge. V 

ocenjevanje za to področje se je uvrstilo deset popolnih vlog, od teh tri (3) vloge niso dosegle zahtevano 

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

Komisija za ocenjevanje projektov področja C se je dne 13.6.2019 sestala in končno ocenila vloge. V 

ocenjevanje za to področje so se uvrstile tri popolne vloge, od teh ena (1) vloga ni dosegla zahtevano število 

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

Komisija za ocenjevanje projektov področja D se je dne 11.6.2019 sestala in ocenila posamezne vloge ter 

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

vlog, od teh štiri (4) vloge niso dosegle zahtevano število točk (70 točk) za uvrstitev v izbor za sofinanciranje. 

Na podlagi posameznih končnih poročil komisij za ocenjevanje projektov je dne 4.7.2019 bil podan predlog 

odgovorne urednice UPE KUP 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 23 projektov v sofinanciranje številčno in vrednostno po posameznih področjih v skupnem znesku 

1.695.092,40 EUR€ z DDV22%: 

• PODROČJE A - CELOVEČERNI DOKUMENTARNI FILM (80-90 minut): 
8 projektov v skupni vrednosti RTV vložka do 414.800,00 EUR z DDV22% 

• PODROČJE B - CELOVEČERNI IGRANI FILM (za odrasle; 80 - 90 minut): 
6 projektov v skupni vrednosti RTV vložka do 500.200,00 EUR z DDV22% 

• PODROČJE C - CELOVEČERNI IGRANI FILM (za mladino in za otroke; 80 - 90 minut): 
2 projekta v skupni vrednosti RTV vložka do 600.240,00 EUR z DDV22% 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev z vključenim DDV (22 %) za področje C - CELOVEČERNI IGRANI FILM 
(za mladino in otroke, 80-90 minut) se poveča za 100.147,60 EUR zaradi prenosa neporazdeljenih sredstev na 
področju D: KRATKI ANIMIRANI FILM (za odrasle in otroke, do 25 minut). 
 

• PODROČJE D - : KRATKI ANIMIRANI FILM (za odrasle in za otroke; do 25 minut):  
7 projektov v skupni vrednosti RTV vložka do 179.852,40 EUR z DDV22% 
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Zbirna tabela projektov, sprejetih v sofinanciranje: 

št. 
vloge 

Producent naslov AV dela točke  
celotna vrednost 

projekta 
RTV SLO vložek  

brez DDV 

RTV SLO 
vložek  
z DDV 

RTV SLO 
vložek 
 v  % 

PODROČJE A: CELOVEČERNI DOKUMENTARNI FILM (80-90 minut) skupaj: 340.000,00 € 414.800,00 €  

A2 ASTRAL d.o.o. KONOPLJA OSVOBAJA 83,33 270.000,00 €  50.000,00 €  61.000,00 €  18,52% 

A3 
FOTOKOM, VIDEO IN 
FOTO PRODUKCIJA, 
MATEJ VRANIČ, S.P. 

DIVJA SLOVENIJA 77,00 259.000,00 €  60.000,00 €  73.200,00 €  23,17% 

A8 CASABLANCA d.o.o. 
THE MOON BENEATH THE 
WATER/LUNA V JEZERU 

86,67 244.513,00 €  10.000,00 €  12.200,00 €  4,09% 

A10 INVIDA d.o.o. PRASLOVAN 77,67 192.350,00 €  70.000,00 €  85.400,00 €  36,39% 

A12 CASABLANCA d.o.o. POŠVEDRANI KLAVIR 80,33 172.060,00 €  60.000,00 €  73.200,00 €  34,87% 

A13 CEBRAM d.o.o. 

OKOLI SVETA ZA  ČRNIM 
OGLJIKOM - MATEVŽ 
LENARČIČ, PILOT S 
POSLANSTVOM 

82,00 156.060,00 €  50.000,00 €  61.000,00 €  32,04% 

A17 Zavod VERTIGO KEUTSCHACH / HODIŠE 85,00 445.000,00 €  30.000,00 €  36.600,00 €  6,74% 

A20 
Zavod CVINGER 
FILM 

PAPIRNATE LADJE PLUJEJO 
V DIŠEČO NOČ 

82,00 327.650,00 €  10.000,00 €  12.200,00 €  3,05% 

PODROČJE B: CELOVEČERNI IGRANI  FILM (za odrasle; 80-90 minut) skupaj: 410.000,00 € 500.200,00 €  

B2 FABULA d.o.o. MODELAR 72,80 1.147.389,00 €  45.000,00 €  54.900,00 €  3,92% 

B3 A ATALANTA d.o.o. DEDEK GRE NA JUG 86,60 973.155,00 €  90.000,00 €  109.800,00 €  9,25% 

B5 Zavod VERTIGO SKRITI LJUDJE 83,00 1.496.000,00 €  90.000,00 €  109.800,00 €  6,02% 

B6 GUSTAV FILM d.o.o. ORKESTER 82,60 1.200.000,00 €  80.000,00 €  97.600,00 €  6,67% 

B9 Zavod DECEMBER EVA 75,00 503.900,00 €  76.000,00 €  92.720,00 €  15,08% 

B11 
Zavod CVINGER 
FILM 

ADMIN 78,40 1.130.050,00 €  29.000,00 €  35.380,00 €  2,57% 

PODROČJE C: CELOVEČERNI IGRANI FILM (za mladino in otroke; 80-90 minut) 
skupaj: 

492.000,00 € 600.240,00 €  

C1 FABULA d.o.o. 
ELVIS ŠKORC - GENIALNI 
ŠTOR 

79,00 921.720,00 €  152.000,00 €  185.440,00 €  16,49% 

C2 FELINA   d.o.o. GAJIN SVET 2 77,40 946.470,00 €  340.000,00 €  414.800,00 €  35,92% 

PODROČJE D: KRATKI ANIMIRANI  FILM (za odrasle in otroke; do 25 minut) skupaj: 147.420,00 € 179.852,40 €  

D1 Zavod OZOR 
PRINC KI-KI-DO; 
POSKOČNO JAJCE 

93,00 45.680,00 €        16.880,00 €  20.593,60 €  36,95% 

D5 INVIDA d.o.o. TAKO ZRASTE - METULJ 86,33 38.690,00 €        9.490,00 €  11.577,80 €  24,53% 

D6 INVIDA d.o.o. TAKO ZRASTE - RIBA 83,33 45.310,00 €        27.890,00 €  34.025,80 €  61,55% 

D7 INVIDA d.o.o. TAKO ZRASTE - NETOPIR 83,33 45.310,00 €        27.890,00 €  34.025,80 €  61,55% 

D8 INVIDA d.o.o. 
TAKO ZRASTE - MORSKI 
KONJIČEK 

83,33 45.310,00 €        27.890,00 €  34.025,80 €  61,55% 

D9 INVIDA d.o.o. TAKO ZRASTE - ŽABA 86,33 38.690,00 €        9.490,00 €  11.577,80 €  24,53% 

D10 INVIDA d.o.o. TAKO ZRASTE - KRT 83,33 45.310,00 €        27.890,00 €  34.025,80 €  61,55% 

Skupaj: 1.389.420,00 €  1.695.092,40 €    

 

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

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

➢ A1 – ZAVOD KINEKI – LGBT_SLO_35LET – 62,67 točk 

➢ A4 – ZAVOD FIXMEDIA – ZASEDBA – 53,00 točk  

➢ A5 – ZAVOD PETRA PAN FILM – ODPOTOVANJE – 69,33 točk 

➢ A6 – ZAVOD VERTIGO – MORILKE – 68,00 točk 

➢ A7 – DRUŠTVO ENABANDA – DOBRI LJUDJE – 61,67 točk  

➢ A11 – FRIENDLY PRODUCTION MATJAŽ MRAK s.p. – GLEDAL TVOJE SEM OČI SANJAVE – 65,33 točk 

➢ A14 – STUDIO VIRC d.o.o. – DUHOVNICA – 69,67 točk  

➢ A15 – ART 7 VIDEO, SAŠA GRMEK s.p. – POT DOMOV – 67,67 točk 

➢ A16 – SEVER & SEVER d.o.o. – OBLIKE LJUBEZNI – 66,00 točk  

➢ A18 - ZAVOD URGH! - MEJE KOLPA  – 72,00 točk  

➢ A19 – FILROUGE d.o.o. – SENCE NA KOSOVU – 69,00 točk 

➢ A21 – ZAVOD CVINGER FILM – CENT'ANNI – 76,33 točk  

➢ A22 – NET PROJEKT d.o.o. – TI SAM GREŠ – 48,67 točk 

 
Rezervni seznam na področju A: 

➢ A21 – ZAVOD CVINGER FILM – CENT'ANNI – 76,33 točk  

➢ A18 - ZAVOD URGH! - MEJE KOLPA  – 72,00 točk  

 
 PODROČJE B - CELOVEČERNI IGRANI FILM (za odrasle, 80-90 minut): 

➢ B1 – ZAVOD FORUM LJUBLJANA – NOČNI KVARTET – 69,20 točk 

➢ B4 – ZAVOD VERTIGO – ZBUDI ME – 70,00 točk  

➢ B10 – ZAVOD TRAMAL FILMS – PTIČAR – 56,80 točk 

➢ B12 – ZAVOD CVINGER FILM – VESNA – 57,80 točk 

 
Rezervni seznam na področju B: 

➢ B4 – ZAVOD VERTIGO – ZBUDI ME – 70,00 točk  

 
 PODROČJE C - CELOVEČERNI IGRANI FILM (za mladino in otroke, 80-90 minut): 

➢ C3  – ZAVOD SENCA STUDIO – KAPA – 69,40 točk 

 
 PODROČJE D - KRATKI ANIMIRANI FILM (za odrasle in otroke, do 25 minut) 
➢ D2  – MITJA MANČEK - avtor stripov, filmski animator, režiser, …– ŽAGA SOČUTJA – 66,67 točk 

➢ D3 – ZAVOD FIXMEDIA – ŠNOFI: POGLED V NEBO – 62,67 točk 

➢ D4  – ZAVOD OZOR – TINE IN BINE, TIGRASTA KOMARJA– 61,33 točk 

➢ D11 – Filmsko društvo FILM FACTORY– DRAGA, LAHKO PELJEŠ MOJEGA ČLOVEKA NA SPREHOD?– 60,33 točk 

 
Na osnovi izvedenega ocenjevanja vlog bodo 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, C in D. 
 
 
Datum: 15.7.2019       vodja izvedbe razpisa 
                                                                                             Smisl Erika Mateja 
 


