
 

 

 

 

 

Ljubljana, 17.11.2011 
 
 
RADIO TELEVIZIJA SLOVENIJA 
KULTURNI IN UMETNIŠKI PROGRAMI  
Igrani program 
 
razpisuje 
 
JAVNI ANONIMNI NATEČAJ ZA SCENARIJ ZA IZVIRNO TV-IGRO IN IZVIRNI TV-FILM  
 
 
Igrani program TV Slovenija razpisuje javni anonimni natečaj za scenarije za izvirno TV igro v 
dolžini 55 – 60 minut in za izvirni TV-film v dolžini 70 – 90 minut, napisane v slovenskem 
jeziku. 
 
Natečaj ne opredeljuje tematskega in žanrskega okvira. 
 
Strokovna komisija bo pri izboru prijavljenih avtorskih del upoštevala naslednje kriterije: 
 

- pravočasna in anonimno prijavljena avtorska dela v formalni obliki TV scenarija, 
- v scenariju upoštevane zakonitosti vizualnega televizijskega medija, 
- jezikovno  raven dela, primerno za televizijske programe javnega zavoda, 
- izvirnost in odzivnost obravnavane teme na aktualno družbeno dogajanje. 
 

Omejitev:  Zaposleni v RTV Slovenija na natečaju nimajo pravice sodelovati.  
 
 
Scenarije v treh tiskanih izvodih pošljite do 31. Marca 2012 (velja datum poštnega žiga) na 
naslov:  
 
Televizija Slovenija, Kulturni in umetniški programi, Igrani program, Kolodvorska 2, 1550 
Ljubljana 
s pripisom NE ODPIRAJ za TV-igro / TV-film 
 
RTV Slovenija bo za odkup izbranega in izročenega avtorskega dela v  tiskanih izvodih in na 
elektronskem nosilcu (CD, USB) in prenos vseh materialnih avtorskih pravic izključno, 
vsebinsko, prostorsko in časovno neomejeno in drugih pravic avtorja po podpisu pogodbe 
izplačala honorar: 
 

- za izvirno TV-igro 5.500,00 € bruto 
- za izvirni TV-film 8.500,00 € bruto. 

 



Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih del, če oceni, da dela ne 
dosegajo zahtevanih kriterijev. 
 
RTV Slovenija vsem udeležencem natečaja zagotavlja varovanje osebnih podatkov in izjavlja, 
da prejetih materialov ne bo reproducirala, predelala oz. javno objavila. Vse poslane tiskane 
izvode iz neizbranih ponudb bodo udeleženci natečaja lahko dvignili v Igranem programu 
RTV Slovenija do 30.6.2012.  Avtorji avtorstvo dokažejo s četrtim izvodom scenarija. 
 
Rezultati javnega anonimnega natečaja bodo objavljeni 15. maja 2012 na spletni strani 
www.rtvslo.si/razpisi ter na teletextu stran 270 – razpisi, kjer je objavljen tudi ta razpis. 
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