
 
 
 
 
 
 
 
 

EVROVIZIJSKI MLADI GLASBENIKI 2018 
 

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE NA IZBORU ZA PREDSTAVNIKA RTV SLOVENIJA 
NA TEKMOVANJU EVROVIZIJSKI MLADI GLASBENIKI 2018 

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

POGOJI 
1. KDO LAHKO SODELUJE 

V izboru lahko sodelujejo solisti na vseh inštrumentih, ki bodo  na dan finala tekmovanja 
Evrovizijski mladi glasbeniki (23.8.2018) stari od 12 do 21 let in so državljani Republike 
Slovenije oz. imajo v Sloveniji stalno prebivališče več kot dve (2) leti. 
 
Tekmovalci, ki so na tekmovanju Evrovizijski mladi glasbeniki v preteklosti že prejeli prvo, 
drugo ali tretjo nagrado, na tekmovanju ne morejo ponovno sodelovati. 
 
 
2. PROPOZICIJE 
 
Tekmovalec mora organizatorju predložiti notne predloge izvajanih skladb v originalni izdaji. 
 
Za polfinalni izbor mora tekmovalec pripraviti program/recital v dolžini 18 minut. Izbira 
programa je prosta.  
 
Izvajajo se lahko le solo skladbe ali skladbe ob spremljavi klavirja. 
 
Za morebitno uvrstitev v finale mora tekmovalec predlagati 12 minut glasbe s spremljavo 
simfoničnega orkestra – enega ali več celih stavkov enega glasbenega dela (npr. koncerta za 
solista in simfonični orkester). 
 
Krajšanje glasbe ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno prijaviti več različnih glasbenih del za 
nastop s simfoničnim orkestrom.  
 
Skladba za prijavo v finale ne sme biti ena od skladb, prijavljenih za polfinalni izbor. 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. PRIJAVA NA TEKMOVANJE 
Prijava mora vsebovati: 

• izpolnjeno prijavnico na originalnem obrazcu, ki je objavljen na www.rtvslo.si/razpisi, 
• kopijo veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega bo razviden rojstni datum in 

državljanstvo,  
• 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 2018 
Kolodvorska 2 
1550 Ljubljana 
 
Rok za prijavo je 22. februar 2018. 
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane priporočeno po pošti ali preko vložišča RTV 
Slovenija do vključno 22. februarja 2018 z vsemi zahtevanimi prilogami. 
Nepopolne ali prepozno prispele prijave bodo zavržene. 
 
4. OBVESTILO O UDELEŽBI 
Tekmovalci bodo o udeležbi na slovenskem izboru za predstavnika na tekmovanju Evrovizijski 
mladi glasbeniki 2018 obveščeni po pošti ali elektronski pošti do vključno 1. 3. 2018.  
 
5. IZBOR PREDSTAVNIKA 
Izbor predstavnika RTV Slovenija za tekmovanje EVROVIZIJSKI MLADI GLASBENIKI 
2018 bo potekal na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana v dveh delih.  
8. marca 2018 bo potekal polfinalni izbor (s spremljavo klavirja). Akustične vaje 
posameznega tekmovalca v polfinalnem izboru bodo potekale na dan tekmovalčevega 
nastopa. Strokovna žirija bo med nastopajočimi v polfinalnem izboru izbrala šest (6) 
finalistov, ki se bodo ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija predstavili v finalu, 
30. marca 2018  v Veliki dvorani Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Finalni izbor 
bo posnela Televizija Slovenija. 
 
O natančnem razporedu nastopajočih za polfinalni izbor bodo udeleženci obveščeni 
do 6. 3. 2018. 
 
6. NAGRADA 
Izbrani glasbenik bo sodeloval na tekmovanju EVROVIZIJSKI MLADI GLASBENIKI 
2018, ki bo med 16. in 24. avgustom 2018 v Edinburgu. Finale tekmovanja bo 23. avgusta 
2018 v dvorani Usher v Edinburgu.  
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