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Obvezne priloge: 
- Prijavni obrazec z izjavami;  
- finančni načrt na obrazcu SFC ter dokazila o zaprtju finančne konstrukcije festivala;  
- predračun festivala na obrazcu SFC;  

 
 

Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, so obvezne priloge še:  
 

1. Dokazila o festivalskem delovanju prijavitelja za obdobje vsaj enega leta: 

- seznam prikazanih filmov (ki naj vsebuje: naslove filmov, režiserja, državo produkcije, letnico, zvrst in 

dolžino filmov; število gledalcev, od tega število prodanih vstopnic in ločeno število brezplačnih 

vstopnic) in število predvajanj vsaj za preteklo leto; 

 

- seznam ob-festivalskih dogodkov (ki naj vsebuje: zvrst dogodka npr. delavnica, simpozij, konferenca, 

razstava ipd, seznam sodelujočih) ter število udeležencev vsaj za preteklo leto; 

(Kot dokazilo za prvi dve alineji služi priloženi katalog ali programski list festivala v elektronski obliki - PDF) 

- navedba tehničnih zmogljivosti in opreme prizorišča (npr. število sedežev, možnost projiciranja iz 

različnih nosilcev, dimenzije platna, tip projektorja, dostop za invalidske vozičke, opremljenost z 

ustreznimi napravami oziroma indukcijskimi zankami z ojačevalcem, ki omogočajo dober sprejem 

zvoka tudi ljudem, ki uporabljajo slušne aparate itd.) oziroma ustrezna obrazložitev, v primeru da 

zaradi programskih razlogov festival ne bo potekal v kinodvoranah oziroma ustrezno opremljenih 

prizoriščih; 

 
- seznam izdanih festivalskih publikacij za obdobje vsaj enega leta (publikacije predložiti v elektronski 

obliki – PDF); 

 
2. Dokazila o medijski odmevnosti prijaviteljeve festivalske dejavnosti za obdobje vsaj enega leta 

(predložiti do 10 najbolj relevantnih objav in poročilo o medijskih objavah) 

 
3. Programska usmeritev prijavljenega festivala (3000 – 6000 znakov brez presledkov) glede na cilje in 

merila razpisa: 

- idejna zasnova programa za leto 2018; 

- zasnova programskih sklopov za leto 2018; 

- seznam napovedanih oziroma načrtovanih gostov festivala in načrtovanih obfestivalskih dogodkov za 

leto 2018 (ki naj vsebuje organizacijo in državo, iz katere gost prihaja ter njegovo/njeno funkcijo oz. 

vlogo na festivalu; zvrst dogodka npr. delavnica, simpozij, konferenca, razstava ipd, seznam 

sodelujočih)  

- seznam načrtovanih filmov za leto 2018 (ki naj vsebuje: naslove filmov, režiserja, državo produkcije, 

letnico, zvrst in dolžino filmov in predvideno število predvajanj) 

 
4. Dokazila o zagotovljenem financiranju prijaviteljeve festivalske dejavnosti (kot dokazilo velja sklenjena 

predpogodba/pogodba, odločba). 
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5. Izjava o zaprtju finančne konstrukcije. 

 
6. Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe za leto 2018 oz. na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe za 

2018, 2019 in 2019 (v primeru, da prijavitelj kandidira za triletno sofinanciranje). 

 
 

FESTIVALI, KI KANDIDIRAJO ZA TRILETNO SOFINANCIRANJE MORAJO POLEG ZGORAJ NAVEDENEGA 
PREDLOŽITI ŠE: 
 

- Okvirni finančni načrt in predračun festivala za 2019 in 2020 in prijavni obrazec s podatki o festivalu tudi 

za leti 2019 in 2020 ter izkazano namero za triletno sofinanciranje; 

- izkazana izvedba prijavljenega filmskega festivala s spremljevalnimi dejavnostmi in drugimi 

programskimi dejavnostmi s področja javnega razpisa najmanj za obdobje zadnjih treh let od dneva 

objave tega razpisa (Kot dokazilo služi priloženi katalog ali programski list festivala v elektronski obliki - 

PDF); 

- predloženo dokazilo o uvrstitvi najmanj 25 celovečernih ali 30 srednjemetražnih ali 50 kratkih filmov v 

festivalski program v povprečju za obdobje zadnjih treh let od dneva objave tega razpisa (Kot dokazilo 

služi priloženi katalog ali programski list festivala v elektronski obliki - PDF); 

- predloženo dokazilo o izvedbi najmanj petih obfestivalskih dogodkov za vsako leto ter o udeležbi tujih 

gostov za obdobje zadnjih treh let od dneva objave tega razpisa (Kot dokazilo služi priloženi katalog ali 

programski list festivala v elektronski obliki - PDF): 

- zagotovilo o urejenem in ažuriranem spletišču (Kot dokazilo služi navedba spletnega mesta v prijavnem 

obrazcu); 

 

- načrt povečanja dostopnost filmov oziroma avdiovizualnih vsebin prek digitalne platforme najmanj v 

času trajanja sofinanciranega festivala (2000 – 6000 znakov brez presledkov); 

- dodatnih 20 najbolj relevantnih medijskih objav; 

- predstavitev programskega vodje (2000 – 6000 znakov brez presledkov); 

- predstavitev sodelavcev predvidenih za sodelovanje v letu 2018 glede na njihovo avtorsko ali 

strokovno sodelovanje pri predstavljenih projektih (2000 – 6000 znakov); 

- idejna zasnova razvoja projekta v letih 2018 – 2020 oz. vsebinska utemeljitev s poudarkom na razvoju 

(2000 – 6000 znakov brez presledkov); 

- Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe za 2018, 2019 in 2020. 

 


