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 Žirija za podelitev nagrade  

           Franeta Milčinskega – Ježka 
 

Ljubljana, 5. maj 2018 

  
Na podlagi 3. člena  Pravilnika o podeljevanju nagrade Franeta Milčinskega – Ježka 

Žirija za podelitev nagrade Franeta Milčinskega – Ježka 
 
 

OBJAVLJA RAZPIS ZA PODELITEV  
 

NAGRADE 
FRANETA MILČINSKEGA – JEŽKA ZA LETO 2018 

 
in  

 
POSEBNE NAGRADE  

FRANETA MILČINSKEGA – JEŽKA ZA ŽIVLJENJSKO DELO 
 
 
1. Podelitev nagrade 

 
Nagrada Franeta Milčinskega – Ježka se podeli za izvirne dosežke ali opus v tistih 
umetnostnih  zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega 
duha. 
 
Posebna nagrada Franeta Milčinskega – Ježka za življenjsko delo se pod enakimi 

kriteriji kot letna nagrada podeli ob jubilejnih obletnicah RTV Slovenija. 
 
 

2. Predlagatelji kandidatov za nagrado so lahko: 
- kulturno umetniška uredništva radijskih in televizijskih programov, 
- programski kolegij Radia ali Televizije Slovenija,  
- organizacije in društva s področja kulture ter ustanove in 
- posamezniki.  

 
 

3. Vsebina predloga 
Predlagatelji morajo v svoji vlogi navesti: 

a. podatke o predlagatelju  
b. podatke o kandidatu za nagrado: 

- kratek življenjepis z opisom dejavnosti kandidata 
- delovne reference, nagrade in priznanja 
- medijske odzive na delo kandidata (kritike, objave ali najave v medijih) 

c. utemeljitev predloga.  
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4. Žirija in merila izbora  
O izbiri nagrajenca bo odločala žirija, ki je imenoval Programski svet RTV Slovenija. 
 
Žirija bo upoštevala le popolne vloge, ki bodo do roka priporočeno oddane na pošto ali 
osebno v vložišče RTV Slovenija. Žirija bo o utemeljenosti predlogov odločala na 
podlagi prejete dokumentacije. 
 
Odločitev žirije je dokončna in se nanjo ne bo mogoče pritožiti. Žirija se lahko odloči, da 
nagrade ne bo podelila. 
 
 

5. Nagrada 
Nagrajenec prejme denarno nagrado v višini trikratne povprečne bruto plače v zadnjih 
treh mesecih v Republiki Sloveniji in plaketo. 
 
 

6. Rok za oddajo predlogov 
Predloge pošljite  do vključno  30. maja 2018 na naslov: 
 
RTV Slovenija 
Žirija za podelitev nagrade Franeta Milčinskega – Ježka – za razpis (ne odpiraj) 
Tajništvo programskega sveta RTV Slovenija 
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana 
 
 
 
 

Žirija za podelitev nagrade  
Franeta Milčinskega – Ježka 

 
Slavko HREN, predsednik  


