
                                                                                 

 

RADIO TELEVIZIJA SLOVENIJA 
KULTURNI IN UMETNIŠKI PROGRAM 
OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAM 
 
 
razpisuje 
 
 

JAVNI  ANONIMNI  NATEČAJ, OZIROMA POVABILO AVTORJEM  
ZA  ZGODBE, PRIMERNE ZA KRATKI  IGRANI FILM 

 
 
Otroški in mladinski program TV Slovenija vabi avtorje na  javni anonimni natečaj  za zgodbe 
za izvirni otroški kratki  igrani film v dolžini 15 minut.  
 
Nastali scenarij in nato film bosta del mednarodne izmenjave. 
 
Natečaj opredeljuje osnovno temo: SPOROČILO V STEKLENICI. 
 
Ne opredeljuje žanrskega okvira. Zgodbe so lahko zasnova za: drame, komedije, akcijske 
zgodbe, itd&. 
 
 
Izbor vsebine naj bo v skladu s kodeksom Otroškega in mladinskega programa TVS (priloga 
razpisu). 
 
Zgodba mora biti primerna za ciljno skupino gledalcev, starih od 6-9 let. 
 
 
Posamezna anonimna vloga mora v treh tiskanih izvodih vsebovati: 
 

1. Sinopsis – opis ideje (največ polovico A4 strani); 
2. Zgodbo na eni  (A4) strani; 
3. Karakterizacijo glavnih likov. 

 
 
Dodatne temeljne strukturne /dramaturške/ usmeritve: 
 
Zgodba mora biti pripovedovana z vizualnimi sredstvi (dogajanje in akcija naj jo poganjata 
naprej). 
V filmski zgodbi naj napetost raste z razvojem zgodbe. 
Naj si junak želi nekaj pomembnega zase, kar želi uresničiti  - zelo je motiviran, da nekaj 
pridobi, doseže ali obdrži. 



Osrednji lik potrebuje protijunaka, oziroma neko antagonistično silo, ki glavnemu junaku 
onemogoča doseganje zastavljenega cilja. 
Junak mora biti dejaven in ne samo opazovalec dogajanja okoli sebe. 
Možnosti za razplet zgodbe: junak na koncu lahko želeno pridobi, doseže;  druga možnost je, 
da junak dobi, ali doživi nekaj, kar potrebuje bolj kot tisto, za čimer je hrepenel& 
Zgodba naj vsebuje vzporedno zgodbo, ki  osvetljuje ali podpira osrednjo zgodbo. 
 
 
 

 
Strokovna komisija pri izboru ne bo upoštevala zgodb, ki ne dosegajo zahtev iz prejšnjega 
odstavka ter zgodb iz predhodnih natečajev ali razpisov, če  jih avtorji niso vsebinsko 
preoblikovali. 
 
 
Omejitev:  Zaposleni na RTV Slovenija na natečaju ne morejo sodelovati.  
 
 
Povabilo je odprto od dneva objave do 27. oktobra 2014 
 
Ponudbe pošljete na naslov: 
 
Radiotelevizija Slovenija 
Otroški in mladinski program 
Kolodvorska 2 
1550 Ljubljana 
 
S pripisom:  NE ODPIRAJ, otroški kratki igrani film 
 
 
 
RTV Slovenija bo za odkup izbranega avtorskega dela, izročenega v tiskanih izvodih in v 
elektronski obliki ter za prenos vseh materialnih avtorskih pravic izključno, vsebinsko, 
prostorsko in časovno neomejeno in drugih pravic avtorja po podpisu pogodbe izplačala 
honorar po veljavnem ceniku RTVSLO, veljavnem na dan podpisa pogodbe. 
 
Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih del, če ta 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 tajništvu 
Otroškega in mladinskega programa RTV Slovenija do vključno 30.11.2014.  
 
Avtorji avtorstvo dokažejo s četrtim izvodom scenarija. 
 
Rezultati javnega anonimnega natečaja bodo objavljeni najkasneje do 17.11. 2014 na spletni 
strani www.rtvslo.si/razpisi. 
 
 
Ljubljana, 1.10. 2014 
 


