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JAVNI NATEČAJ 

ZA RAZVOJ TV-SERIJE 

 

 

Igrani program TV Slovenija objavlja javni natečaj za razvoj serije v šestih epizodah po 50 

minut. 

 

Zanimajo nas teme, ki so sodobne, aktualne in na svež in prepričljiv način govorijo o življenju 

družbe in posameznika. Piscev ne omejujemo z žanrom, vsebina pa mora upoštevati 

zakonske omejitve, ki opredeljujejo predvajanje vsebin v programih TV Slovenija. 

 

Posamezna vloga, napisana v slovenskem jeziku in oddana v treh tiskanih izvodih, mora 

vsebovati :  

 

1. kratek koncept serije na eni strani, 

2. 6 sinopsisov na največ eni strani, 

3. scenarij prve epizode, napisan v ustrezni formalni obliki, v pisavi Courier, velikost 

črk 12, napisan na do 50 oštevilčenih straneh. 

 

Vloga mora na natečaj prispeti pravočasno in vsebovati podatke o avtorju (ime/priimek, e-

naslov, telefonsko številko in naslov bivališča). 

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

 

Prijave pošljite v zaprtih ovojnicah, s pripisom »NE ODPIRAJ, natečaj za TV-serijo, do 

vključno 5. 4. 2017 (velja datum poštnega žiga) na naslov:  

 

Televizija Slovenija 

Kulturni in umetniški program 

Igrani program 

Kolodvorska 2 

1550 Ljubljana 

 

 



Avtorji s prijavo zagotavljajo, da so izvirni avtorji prijavljenega dela in da pravice niso prenesli 

na tretjo osebo ter da za prijavljeno delo niso uporabili drugih avtorski del.  

 

Prijave bo ocenjevala komisija Igranega programa TV Slovenija, odločitev komisije o izboru 

je dokončna. Igrani program TV Slovenija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega izmed 

prispelih del. V tem primeru je RTV Slovenija prosta vseh obveznosti iz tega natečaja. 

 

Z izbranim prijaviteljem se bo Igrani program TV Slovenija dogovoril o nadaljnjem 

sodelovanju.  

 

Vsem udeležencem natečaja RTV Slovenija zagotavlja varovanje osebnih podatkov. S 

prijavo na natečaj avtorji v primeru, da bodo izbrani, dovolijo Igranemu programu objavo 

svojega imena. 

 

Rezultati javnega natečaja bodo objavljeni najkasneje do 16. 5. 2017 na spletni strani 

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

 

 

Ljubljana, 10. 1. 2017 

 

 

 

 

 

http://www.rtvslo.si/razpisi

