
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 

KULTURNI IN UMETNIŠKI PROGRAM 

IGRANI PROGRAM 

 

razpisuje 

 

JAVNI ANONIMNI NATEČAJ 

 

ZA SCENARIJE ZA IZVIRNI TV-FILM 

 

Igrani program TV Slovenija razpisuje javni anonimni natečaj za scenarije za izvirni 

TV-film v dolžini 70–90 minut, napisane v slovenskem jeziku. 

 

Natečaj ne opredeljuje tematskega in žanrskega okvira. Posamezna anonimna 

vloga mora v treh tiskanih izvodih vsebovati: 

 

1. sinopsis na eni tipkani strani, 

2. karakterizacijo glavnih likov, 

3. scenarij, napisan v formalni obliki scenarija, ki ne sme presegati 90 strani, v 

pisavi Courier, velikost črk 12. 

 

Prijavljena dela morajo ustrezati naslednjim merilom: 

- biti morajo anonimna in pravočasno prispeti na natečaj; 

- jezikovna raven mora biti primerna za televizijske programe javne RTV; 

- izkazovati morajo izvirnost in relevantnost obravnavane teme, ustrezno 

dramaturško strukturiranost in prepričljivost dialogov. 

 

Strokovna komisija ne bo upoštevala scenarijev, ki ne ustrezajo merilom tega 

natečaja  ter scenarijev iz prejšnjih natečajev ali razpisov, če jih avtorji niso 

scenaristično predelali. 

 

Omejitev: zaposleni na RTV Slovenija na natečaju ne morejo sodelovati.  

 

Vloge v treh tiskanih izvodih s pripisom »NE ODPIRAJ, natečaj za TV-film« do 

vključno 14. 10. 2016 (velja datum poštnega žiga) pošljite na naslov:  

 

Televizija Slovenija 

Kulturni in umetniški program 

Igrani program 

Kolodvorska 2 

1550 Ljubljana 

 



Prijavitelj z oddajo scenarija zagotavlja, da je izvorni avtor, da pravice ni prenesel na 

tretjo osebo, da pri stvaritvi ni uporabil drugih avtorskih del oz. da je pridobil ustrezno 

pravico do vključitve teh del v scenarij. 

RTV Slovenija bo za odkup izbranega scenarija (avtorskega dela), izročenega tako v 
tiskanih izvodih kot v elektronski obliki z avtorjem, ki je imetnik pravic, sklenila 
ustrezno pogodbo. S sklenitvijo pogodbe imetnik pravic dovoljuje RTV Slovenija 
predelavo oziroma AV-priredbo avtorskega dela pri stvaritvi novoustvarjenega 
avtorskega dela, pri katerem ima RTV Slovenija vse materialne avtorske pravice, s 
katerimi razpolaga prosto, brez omejitev.  

RTV Slovenija bo izbranemu scenaristu – avtorju izplačala honorar v višini 7000,00 
EUR bruto. 

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih del. V tem 

primeru je RTV Slovenija prosta vseh obveznosti iz tega natečaja. 

 

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 neizbranih ponudb bodo udeleženci natečaja lahko 

dvignili v Igranem programu RTV Slovenija do vključno 15. 1. 2017. Avtorji avtorstvo 

dokažejo s četrtim izvodom scenarija. 

 

Rezultati javnega anonimnega natečaja bodo objavljeni 7. 12. 2016 na spletni strani 

www.rtvslo.si/razpisi ter na teletekstu stran 270 (razpisi), na kateri je objavljen tudi 

pričujoči natečaj. 

 

 

Ljubljana, 11. 3. 2016 

 

http://www.rtvslo.si/razpisi

