
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki 
Sloveniji za leto 2014 (UL 7/14 z dne 31.01.2014) 
 
Okvirna vrednost razpisanih sredstev po tem javnem razpisu je bila 120.000,00 EUR. 
 
Na javni razpis je prispelo 30 ustreznih vlog.  
 
V sofinanciranje so bili sprejeti naslednji vzgojni filmski projekti: 
 

PRIJAVITELJ PROJEKT ZNESEK 
SOFINANCIRANJA 

Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka 

Mednarodna delavnica dokumentarnega 
filma 

10.000 € 

JSKD Filmski seminar/Laboratorij 5.000 € 

JSKD Campus – delavnice dokumentarnega filma 4.000 € 

Društvo prijateljev zmernega 
napredka 

Dokumentarni film in video-animacije 5.000 € 

Javni zavod Slovenska kinoteka Kino-katedra 3.000 € 

Univerza v Mariboru, 
Univerzitetna knjižnica Maribor 

Filmika-zabavna šola filma za vse 
generacije 2014/2015 

5.000 € 

II. Gimnazija Maribor Pazi, snemamo! Filmska šola II.gimnazije 
Maribor 

2.000 € 

Art kino mreža Slovenije Brezplačne pedagoške vsebine k šolskim 
projekcijam v AKMS v šolskem letu 
2014/2015 

7.500 € 

Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka 

Celoletna Luksuz filmska šola 4.000 € 

Subkulturni azil Maribor, zavod 
za umetniško produkcijo in 
založništvo 

Novi svet glasbe in filma Maribor 2014 3.500 € 

Društvo za oživljanje zgodbe 2 
koluta 

Vzgojno-izobraževalni program 
animiranega filma SLON 

12.000 € 

Društvo za širjenje filmske 
kulture KINO! 

Vzgajanje pogleda (filmsko-vzgojne, kritiške 
delavnice pisanja o filmu za dijake) 

3.500 € 

Kulturni dom Franca Bernika 
Domžale 

Programi filmske vzgoje v šolskem letu 
2014/2015 

3.500 € 

Ustanova Silvana Furlana, 
fundacija za razvoj kulture 

Filmski krožki 2.000 € 

Kosovelov dom Sežana, kulturni 
center Krasa 

Filmšula 2.500 € 

MITRA, društvo za razvoj 
avdiovizualne kulture in 
medkulturnega dialoga 

DOKU delavnica 3.000 € 

Javni zavod Kinodvor Družinski filmsko-vzgojni program za 25.000 € 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

otroke in mlade Kinobalon 

Slavistično društvo Slovenije, 
Sekcija Znanost mladini 

Usposabljanje za učitelje mentorje 
tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik, 
Književnost na filmu II 

1.000 € 

Center interesnih dejavnosti Ptuj Kino vrtiček 2014/2015 4.000 € 

ZVVIKS, zavod za film in 
avdiovizualno produkcijo 

Animirani film in spletna platforma kot 
ustvarjalni pedagoški orodji za povezovanje 
in medpredmetno učenje 

13.000 € 

ZVVIKS, zavod za film in 
avdiovizualno produkcijo 

Produkcijske delavnice in predavanja iz 
področja animiranega stop motion filma 

15.000 € 

Zavod za uveljavljanje vizualne 
kulture 

Vizojeva filmska vzgoja po Sloveniji 7.500 € 

Filmsko društvo Film Factory Filmska šola: skrivnosti neodvisne filmske 
produkcije 

4.500 € 

Zavod za izobraževanje in  
kulturo Črnomelj 

Filmski tabor Kolpa 3.000 € 

Zavod za izobraževanje in kulturo 
Črnomelj 

Slovenski film kot ogledalo časa 2.500 € 

 
 
Zavrnjeni projekti: 
 

PRIJAVITELJ PROJEKT 
Društvo za razvoj filmske kulture Snemamo! 
Društvo za razvoj filmske kulture Animirani film za pedagoške delavce 
Slovenska filantropija Ciklus delavnic sodobnega družbeno angažiranega 

filma 
Društvo zaveznikov mehkega pristanka Na otoku: delavnica dokumentarnega filma 
SCCA, zavod za sodobno umetnost Ljubljana Posebne vrste kinematografije Srečevanje z 

ustvarjalci gibljivih slik 2 

 
 


