
  

 
              Razvedrilni program 

 

 

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Razvedrilni program Televizije Slovenija, 

Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, objavlja naslednje 

 

 

JAVNO POVABILO 
 

avtorjem, scenaristom in kreativnim skupinam za  

sodelovanje pri snovanju novih razvedrilnih televizijskih oddaj 

 

 

1. Predmet tega javnega povabila je zbiranje scenarijev, konceptov ter izvirnih formatov za 

produkcijo razvedrilnih televizijskih oddaj v osrednjem časovnem pasu v letu 2015.  

 

2. Na javno povabilo se lahko prijavijo vse fizične in pravne osebe, ki so registrirane za 

filmsko in video dejavnost po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 

69/07 in 17/08): 59.1 (v nadaljevanju: ponudniki). 

 

3. Ponudniki se prijavijo na javno povabilo kot avtorji izvirnih razvedrilnih oddaj:  

 

- ki so primerne za predvajanje v nizu rednih tedenskih oddaj (vsaj 12) v dolžini 75 minut 

(neto programski čas),  

 

- ki so vsebinsko primerne za predvajanje v osrednjem programskem času in za 

vsegeneracijsko občinstvo, zasnovane naj bodo kot studijske oddaje (lahko tudi kot oddaje v 

živo), ki vsebujejo elemente pogovornega šova, resničnostne televizije, poudarjenega 

humorja, interaktivnosti, tekmovalnosti ter atraktivne šov točke. 

 

Od predlagateljev pričakujemo ustvarjalno, svežo, izvirno in sodobno zasnovano televizijsko 

oddajo, ki je primerna za predvajanje v programih javne televizije.  

 

4. Ponudniki lahko ob vsebinskem predlogu navedejo, kako si predstavljajo produkcijo oddaje 

in kje v njej vidijo možnosti trženja oz. marketinški potencial. Prav tako naj priložijo svoje 

morebitne reference pri snovanju ali produkciji televizijskih razvedrilnih oddaj.  

 

5. Ponudniki morajo poslati svoje scenarije, koncepte in formate na naslov uredništva (RTV 

Slovenija, Razvedrilni program TV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana) ali elektronsko 

na razvedrilni.program@rtvslo.si (za kar prejmejo elektronsko potrdilo o prejemu). 

Nepravočasne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 

 

6. Vse popolne ponudbe bo obravnavalo pristojno uredništvo TV Slovenija. Uredništvo bo 

ponudbe ocenilo na podlagi naslednjih kriterijev: 

- vsebinska ustreznost koncepta, scenarija oz. formata, 

- izvirnost, inovativnost koncepta, 
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- produkcijska izvedljivost, 

- reference ponudnika. 

 

7. TV SLO bo k nadaljnjemu sodelovanju povabila tistega ponudnika oz. ponudnike, ki bodo 

zbrali največ točk. TV SLO si pridržuje pravico izbire števila izbranih ponudnikov. Prav tako 

si TV SLO pridržuje pravico ne izbrati nobenega ponudnika. 

 

8. Če bo TV SLO presodila, da bi pri produkciji oddaje lahko sodelovala s koproducentom/-i, 

bo temu namenjen posebni razpis oz. poziv h koprodukciji ali k programskemu sodelovanju.  

 

9. To javno povabilo je odprto od 3. decembra do 21. decembra 2014.  

 

10. Zainteresirani prijavitelji se lahko za informacije v zvezi z javnim povabilom obrnejo na 

kontaktno osebo na Razvedrilnem programu TV SLO, to je Mario Galunič, odgovorni urednik 

Razvedrilnega programa, elektronski naslov: mario.galunic@rtvslo.si.  

 

Ljubljana, 3. december 2014 

 

 

 

 

 

                                                                                       Odgovorni urednik RP TV SLO 

       

        Mario Galunič 
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