
 

JAVNO POVABILO 

Informativne oddaje Radia Slovenija so najbolj poslušane radijske oddaje v Sloveniji, saj kredibilne informacije 
dosežejo vsak dan skoraj 450.000 poslušalcev. Načrtujemo prenovo zvočne podobe vseh informativnih oddaj na 
programih Radia Slovenija. Da bi dobili kakovostno, sodobno, kreativno in izvirno zvočno podobo, smo se 
odločili, da s tem javnim povabilom nagovorimo širok spekter slovenskih glasbenih ustvarjalcev. Bi poskusili?  

Zvočna podoba informativnih oddaj Radia Slovenija 

Radio Slovenija objavlja javno povabilo k oddaji avtorskih glasbenih del za zvočno podobo informativnega 
programa Radia Slovenija, in sicer za osrednje informativne oddaje (Prva jutranja kronika, Druga jutranja kronika, 
Danes do trinajstih, Dogodki in odmevi, Radijski dnevnik in Zrcalo dneva) ter za poročila na Prvem programu in 
novice na Valu 202.  

Idejna zasnova 

Od avtorja pričakujemo krajšo, največ 5 minut dolgo skladbo z osnovno glasbeno temo, ki bo rdeča nit celotne 
zvočne podobe in ki bo v nadaljnjem produkcijskem procesu omogočala oblikovanje posamičnih zvočnih 
elementov (intro, avizi, podlaga, jingli, zvočna ločila v skladu s specifikami oddaj in programov).  

Skladba naj zvočno sledi ključnim značilnostim informativnih vsebin Radia Slovenija, ki temeljijo na dejstvih, 
verodostojnosti, niso senzacionalistične, namenjene so širokemu krogu poslušalcev in uresničujejo javni interes 
na področju informiranja javnosti. Kaže naj ključne vrednote Radia Slovenija in njegovega informativnega 
programa: kredibilnost, aktualnost, ažurnost, tehtnost, sodobnost.  

Zaželena sta inovativen pristop, s pravo mero dramatičnosti, svežine, tudi nacionalne prepoznavnosti, ter 
upoštevanje dejstva, da so informativne oddaje Radia Slovenija del več nacionalnih radijskih programov (Prvi 
program, Val 202, Ars). 

Priporočamo, da se ob pripravi skladbe preveri zvočno podobo informativnih programov velikih evropskih javnih 
RTV-organizacij.  

RTV Slovenija bo izbranemu ponudniku glasbenega dela plačala 4000 evrov za opravljeno delo in prenos 
materialnih pravic na delu in posnetku.  

Nadaljnja produkcija izpeljank, modifikacij in adaptacij, skladno s potrebami oddaj in programov, ni predmet 
sklenjene pogodbe iz tega javnega poziva.  

Prijava avtorskega dela 

Posnetke glasbenih del po tem javnem pozivu sprejemamo do 28. oktobra 2020, o izboru bodo prijavitelji 
obveščeni do 12. novembra 2020. O izboru bo odločala 11-članska komisija Radia Slovenija. Izbran bo le en 
prijavitelj, s katerim bo podpisana pogodba. Med preostalimi prijavitelji in RTV Slovenija pa ne nastanejo 
nobene pravice in obveznosti. RTV Slovenija si tudi pridržuje pravico, da ne izbere nobenega avtorskega dela iz 
tega javnega povabila.  

Izpolnjeno in podpisano prijavnico, podpisano izjavo in avtorsko delo pošljite na elektronski naslov 
zvocnapodoba@rtvslo.si.  

Za vsa dodatna pojasnila: Nataša Zanuttini, natasa.zanuttini@rtvslo.si; tel.: 051 308 630.  

Ljubljana, 29. 09. 2020 

Mirko Štular 
Direktor Radia Slovenija 
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