
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije 
Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2019 

 

  

Obvezne priloge: 
- Prijavni obrazec z izjavami (obrazec SFC);  
- finančni načrt in predračun festivala (obrazec SFC) ter dokazila o zaprtju finančne konstrukcije in zagotovljenem 
financiranju prijaviteljeve festivalske dejavnosti; 
 

1. Ocena festivalskega delovanja prijavitelja za obdobje vsaj enega leta: 

- seznam prikazanih filmov v letu pred letom prijave na razpis (ki naj vsebuje: naslove filmov, režiserja, 

državo produkcije, letnico, zvrst in dolžino filmov), 

- skupno število gledalcev, od tega število prodanih vstopnic in ločeno število brezplačnih vstopnic, 

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

razstava ipd, seznam sodelujočih), 

- skupno število udeležencev na dogodkih iz prejšnje alineje; 

 

Namesto navedenega v prvih štirih alinejah pod točko 1. lahko predložite katalog ali programski list 

festivala v elektronski obliki - PDF, če vsebuje vse zgoraj navedene podatke. 

- 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 ali objavljenih festivalskih publikacij za obdobje vsaj enega leta (publikacije predložiti v 

elektronski obliki – PDF); 

- do 10 najbolj relevantnih medijskih objav in poročilo o medijskih objavah za obdobje vsaj enega leta 

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

merila razpisa: 

- idejna zasnova programa za leto 2019; 

- zasnova programskih sklopov za leto 2019;  

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

leto 2019 (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)  

3. Načrtovano število prikazanih filmov, število predstav in pričakovano število gledalcev 

- seznam načrtovanih filmov za leto 2019 (naj vsebuje: naslove filmov, režiserja, državo produkcije, 

letnico, zvrst in dolžino filmov in predvideno število predvajanj) 

 
4. Izjava o zaprtju finančne konstrukcije. 

 
5. Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe za leto 2019  

 
 


