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REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA IZDELAVO FILMOV NEODVISNIH PRODUCENTOV ZA JAVNO 

KINEMATOGRAFSKO PRIKAZOVANJE 2020 

 

PODROČJE D - KRATKI ANIMIRANI FILM (za odrasle in za otroke; do 25 minut) 

 
 
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 18.12.2020 v UL RS št. 
191/2020 v razglasnem delu Informacijo o objavi Javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov 
za javno kinematografsko prikazovanje 2020. Razpis je bil od dne 18.12.2020 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 1.787.000,00 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) - 543.500,00 EUR; 
- Področje C: CELOVEČERNI IGRANI FILM (za mladino in otroke, 80-90 minut) - 543.500,00 EUR; 
- Področje D: KRATKI ANIMIRANI FILM (za odrasle in otroke, do 25 minut) - 280.000,00 EUR. 

 
Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt na področju D - KRATKI ANIMIRANI FILM (za odrasle in 
za otroke; do 25 minut), pri katerem bo RTV SLO koprodukcijsko sodelovala na podlagi tega javnega razpisa, 
znaša do 50.000,00 EUR brez DDV. 
 
 
 
Do dne 19.3.2021, ko je potekel rok za oddajo vlog na javni razpis je na naslov RTV SLO prispelo štiriinšestdeset 
(46) vlog, od tega za področje D devet (9) vlog.  
 
 
Na javni razpis je prispelo štirideset (40) ustreznih vlog, od tega za področje D osem (8) vlog, ki jih je predsednik 
komisije za odpiranje vlog predal komisiji za ocenjevanje projektov za področje D dne 4.5.2021. 
 
 
 

Komisija za ocenjevanje projektov področja D, v sestavi predsednica Martina Peštaj in članici Barbara Kelbl ter 

Dijana Martinc, je ocenila posamezne vloge ter predlagala višino financiranja izbranih projektov. V ocenjevanje 

za to področje se je uvrstilo osem (8) popolnih vlog, od teh ena (1) vloga ni dosegla zahtevano število točk (70 

točk) za uvrstitev v izbor za sofinanciranje. 
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Zbirna tabela projektov področja D, sprejetih v sofinanciranje: 

 

 

 

 

 
Projekt, ki ni sprejet v koprodukcijsko sodelovanje na PODROČJU D - KRATKI ANIMIRANI FILM (za odrasle 
in za otroke; do 25 minut): 
 

➢ D7  – INVIDA d.o.o. – TAKO ZRASTE - DELFIN. 

 

št. 

vloge
prijavitelj naslov AV dela št. točk

RTV SLO vložek 

brez DDV

RTV SLO vložek 

z DDV

233.000,00 €        280.080,00 €        

D2 INVIDA  d.o.o. TAKO ZRASTE ...KOZOROG 75,33 26.000,00 €           31.720,00 €           

D3 MITJA MANČEK FLINT & EMA 76,00 19.000,00 €           19.000,00 €           

D4 Zavod URGH! MAČEK MED VRATI 76,33 39.000,00 €           47.580,00 €           

D5 CASABLANCA d.o.o. SKOK V PRIHODNOST 77,00 39.000,00 €           47.580,00 €           

D6 INVIDA d.o.o. POJOČI GRAD 79,33 39.000,00 €           47.580,00 €           

D8 INVIDA d.o.o. TAKO ZRASTE …MARTINČEK 75,00 26.000,00 €           31.720,00 €           

D9 Zavod SPOK "ONKRAJ OBRAZA 83,67 45.000,00 €           54.900,00 €           

PODROČJE D: KRATKI ANIMIRANI  FILM (ZA ODRASLE IN OTROKE; DO 25 MINUT) skupaj: 


