
 
 
 
 
 
 
 
 

EVROVIZIJSKI MLADI GLASBENIKI 2014 
 

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE NA IZBORU ZA PREDSTAVNIKA RTV SLOVENIJA 
NA TEKMOVANJU EVROVIZIJSKI MLADI GLASBENIKI 

 
Radiotelevizija Slovenija (Televizija Slovenija, Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj) objavlja 
javni razpis za izbor predstavnika RTV Slovenija na tekmovanju Evrovizijski mladi glasbeniki 
v Kölnu 
 
 

POGOJI 
 
1. STAROSTNE KATEGORIJE 
K izboru lahko pristopijo tekmovalci, ki bodo v letu 2014 stari največ 19 let (v letu 2014 ne 
smejo dopolniti 20 let). 
 
2. NASTOPAJOČI 
Na tekmovanju lahko sodelujejo solisti na vseh inštrumentih brez ali s spremljavo klavirja. 
 
3. PROPOZICIJE 
Tekmovalci morajo izvesti ves program na pamet. 
Izvajajo se lahko le solo skladbe ali skladbe ob spremljavi klavirja. 
Tekmovalec mora na zahtevo žirije ali organizatorja predložiti notne predloge izvajanih 
skladb v originalni izdaji. 
Skupna dolžina izvajanega programa v polfinalu ne sme biti daljša od 15 minut. 
Tekmovalec mora predlagati tudi skladbo s spremljavo simfoničnega orkestra v dolžini 5 
minut za primer uvrstitve v finale tekmovanja. 
 
4. POGOJI UDELEŽBE 
Izbora se lahko udeležijo vsi mladi glasbeniki, ki so državljani Republike Slovenije. 
Tekmovalci, ki so na tekmovanju Evrovizijski mladi glasbeniki v preteklosti že prejeli prvo, 
drugo ali tretjo nagrado, na tekmovanju ne morejo ponovno sodelovati. 
 
5. PRIJAVA NA TEKMOVANJE 
Prijava mora vsebovati: 

• izpolnjeno prijavnico na originalnem obrazcu, ki je objavljen na www.rtvslo.si/razpisi, 
• kopijo rojstnega lista ali kopijo veljavnega osebnega dokumenta,  
• življenjepis, v katerem glasbenik predstavi svoje dosedanje šolanje, tekmovalne in 

koncertne uspehe, 
• naslov in telefonsko številko kontaktne osebe. 

 
 
 



 
Prijave se pošljejo na naslov: 
 
RTV Slovenija- Televizija Slovenija 
Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj  
za javni razpis EVROVIZIJSKI MLADI GLASBENIKI 2014 
Kolodvorska 2 
1550 Ljubljana 
 
Rok za prijavo je 11. december  2013. 
Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na zgoraj navedeni naslov in z vsemi 
zahtevanimi prilogami prispele s poštnim žigom vložišča RTV Slovenija, vključno z datumom 
žiga 11. december 2013. Nepopolne ali prepozno prispele prijave bodo zavržene. 
 
6. IZBOR TEKMOVALCEV 
Število tekmovalcev je omejeno. Ob morebitnem prevelikem številu prijav bo odločitev o 
izbranih udeležencih opravil organizator tekmovanja na podlagi življenjepisov. Tekmovalci 
bodo o izboru obveščeni do vključno 18.12.2013.  
 
7. POTEK TEKMOVANJA 
Izbor predstavnika RTV Slovenija za tekmovanje EVROVIZIJSKI MLADI GLASBENIKI 
2014 bo potekal v dveh delih. 15. januarja 2014 bo v Studiu 14 Radia Slovenija potekal 
predizbor za finale (s spremljavo klavirja). Strokovna žirija bo med nastopajočimi v 
predizboru izbrala 7 finalistov, ki se bodo predstavili v finalu, 22. januarja 2014  v Veliki 
dvorani Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Finalni izbor bo Televizija 
Slovenija posnela in predvajala v svojih programih. 
 
Natančen razpored nastopajočih za polfinale bo pripravljen po 8. januarju 2014. 
 
8. NAGRADA 
Izbrani glasbenik bo sodeloval na tekmovanju EVROVIZIJSKI MLADI GLASBENIKI, ki bo 
potekalo med 23. majem  in 1. junijem  v Kölnu. Finale tekmovanja bo potekalo 31. maja na 
trgu pred Kölnsko katedralo.  
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