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UL RS št. 7/2020       
 
 

KONČNO POROČILO IN REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA ODKUP IZOBRAŽEVALNO-DOKUMENTARNIH 
AV DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV 2020-2 

 
RTV Slovenija je dne 31. 1. 2020 v Uradnem listu RS, št. 7/2020 (Ob-1206/20), objavila Javni razpis za odkup 
izobraževalno-dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020-2. Predmet tega javnega razpisa (v 
nadaljnjem besedilu: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) del, 1 x serija 
izobraževalno - dokumentarnih oddaj na temo »GORNIŠTVO IN ALPINIZEM« (3 deli dolžine 25 minut) za 
televizijsko predvajanje, ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa 
odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) predvajala v svojih programih v 
skladu z zakonom, ki ureja področje medijev. 
 
Skupni maksimalni znesek na razpisu znaša 37.500,00 EUR z vključenim DDV. Sredstva za realizacijo AV del 
morajo biti porabljena v letu 2020. 
 
Finančna sredstva bodo prijavitelju izbranega projekta nakazana v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba o 
odkupu 2020-2. 
 
Razpisana tematika: 
Oddaje naj vsebinsko predstavijo pomen in lepoto slovenskih gora ter alpinističnih in gorniških podvigov v najtežjih 
slovenskih smereh. Zaželene so osebne zgodbe alpinistov, ki razkrivajo njihove podvige na človeški in intimen 
način hkrati z univerzalnim sporočilom o njihovi pripadnosti goram in skrbi za ohranjanje naše najlepše naravne 
dediščine. Vsak kos naj bo zaključena vsebinska celota, vsi skupaj pa naj delujejo kot enotna serija z vizualno 
identiteto in prepoznavnostjo. 
 
Oddaje bodo namenjene najširšemu krogu gledalcev in bodo predvidoma predvajane v rednih popoldanskih 
terminih Izobraževalnega programa TV Slovenija. Prijavljeni projekti morajo upoštevati vse zakonsko predpisane 
omejitve za ta programski čas. 
 
Rok za oddajo vlog na razpis je bil 9.6.2020. Do določenega datuma so na naslov naročnika prispele štiri (4) vloge. 
 
Komisija za odpiranje vlog (v sestavi: predsednik Luka Rupnik ter člani Tina Rakoše, Edvard Brzin, Mateja Justin 
in Mateja Erika Smisl) je dne 11. 6. 2020 ob 10:00 uri z vodjo izvedbe razpisa Majo Primožič prejete vloge odprla 
in ugotovila, da so navedene vloge prispele v predpisanem roku s strani upravičenih prijaviteljev ter preverila 
popolnost pravočasnih vlog glede na zahteve iz razpisne dokumentacije. Pri tem je komisija ugotovila, da so vse 
prispele vloge popolne. Popolne in pravočasne vloge je dne 11.6.2020 predsednik komisije za odpiranje vlog predal 
strokovni komisiji za ocenjevanje v vsebinsko presojo.   
 
Strokovna komisija v sestavi: predsednica Katja Stamboldžioski ter člana Andrej Otovčevič in Aleša Valič je dne 
19. 6. 2020 pregledala in ocenila vlogi po naslednjih kriterijih: 
- vrednotenje scenarističnega dela projekta (sinopsis in scenarij), kjer se pri presoji upošteva premiso in strukturo 
oddaj, profesionalno oblikovanje posameznih elementov scenarija in njihovo primernost za predvideni programski 
čas predvajanja – do 60 točk; 
- reference glavnega režiserja – do 10 točk; 
- reference direktorja fotografije – do 5 točk; 
- ustreznost režijske eksplikacije – do 10 točk; 
- reference in profesionalna kredibilnost producenta, ustreznost produkcijske eksplikacije – do 10 točk; 
- finančna ustreznost realizacije projekta – do 5 točk. 
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Posamezni projekti so skupaj prejeli naslednje število točk: 
 

 
 
 
Skladno s drugim odstavkom 10. točke besedila razpisa, ki namreč določa, da dela, ki bodo ocenjena z manj kot 
70 točkami, ne bodo predlagana za sprejetje v odkup in tretjim odstavkom 11. člena, ki med drugim določa, da bo 
v okviru razpoložljivih sredstev na razpisu izbran tisti projekt, ki bo v postopku izbire ocenjen najvišje, je sprejeto v 
odkup spodaj navedeno AV delo:  
 

- Vloga pod zap. št. 1: Projekt: V TREH SLIKAH – prijavitelj: STUDIO VIRC d.o.o., vrednost projekta: 37.500,00 

EUR z DDV 

 

V odkup nista bili sprejeti AV deli: 
 

- Vloga pod zap. št. 2: Projekt: NAD OBLAKI – prijavitelj: ZAVOD FIXMEDIA, (66,67 točk), 

- Vloga pod zap. št. 4: Projekt: NA VARNEM – prijavitelj: Kulturno socialni zavod SAGAR, (51,00 točk), 

 

Projekt pod vlogo z zap.št. 3, prijavitelja: ART 7 VIDEO, Saša Grmek s.p.; z naslovom: NEUSTAVLJIVI, se 
skladno s tretjim odstavkom 10. točke besedila razpisa, uvrsti na rezervni seznam, s katerega se lahko sprejme v 
odkup v primeru sprostitve sredstev. 
 

 

 

Prijavitelji bodo za ocenjene vloge prejeli ustrezne ODLOČBE po pošti (OSEBNO). 
 
 
 
Datum: 30.6.2020          

PRIJAVITELJ NASLOV DELA SKUPAJ TOČK

1
STUDIO VIRC d.o.o., 

Ulica Ilke Vaštetove 15, 8000 Novo mesto
V TREH STENAH 90,00

2
FIXMEDIA, Zavod za razvoj filmske ustvarjalnosti,

Suhadolčanova ulica 65, 1231 Ljubljana - Črnuče
NAD OBLAKI 66,67

3
ART 7 VIDEO, Saša Grmek s.p.,

Pod Jelovico 7, 6230 Postojna
NEUSTAVLJIVI 75,00

4
Kulturno socialni zavod SAGAR, 

Šišenska cesta 34, 1000 Ljubljana
NA VARNEM 51,00


