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JAVNI ANONIMNI NATEČAJ ZA IZVIRNO TV-SERIJO 

 

 

Uredništvo igranih oddaj TV Slovenija objavlja javni anonimni natečaj za razvoj 

scenarijev za dramske nadaljevanke/nanizanke v treh do osmih epizodah, 

dolgih 50 minut. 

 

Z natečajem iščemo avtorsko sveže scenarije. Piscev ne omejujemo z žanrom, 

poudarek je na družbeno pomembnih temah, na raznovrstnih, večplastnih likih in 

dramaturško dosledni ter prepričljivi zgodbi. Avtorji morajo v besedilih upoštevati 

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

osrednjem predvajalnem času. 

 

Anonimna prijava, napisana v slovenskem jeziku in oddana v treh tiskanih izvodih, 

mora vsebovati:  

 

1. koncept nadaljevanke/nanizanke na eni strani, 

2. sinopsise posameznih epizod (vsak naj obsega največ eno stran), 

3. karakterizacijo glavnih likov in predzgodbo osrednjega lika, 

4. scenarij prve epizode, napisan v ustrezni formalni obliki, v pisavi Courier, z 

velikostjo črk 12, z medvrstično razdaljo 1,15, na do 50 oštevilčenih straneh. 

 

Prijava na javni anonimni natečaj mora prispeti pravočasno in ne sme vsebovati 

podatkov o prijavitelju/avtorju. 

 

Omejitev: zaposleni na RTV Slovenija na javnem anonimnem natečaju ne smejo 

sodelovati.  

 

Prijave pošljite v zaprtih ovojnicah, s pripisom »NE ODPIRAJ, natečaj za izvirno 

TV-serijo«, do vključno 7. 3. 2022 (velja datum poštnega žiga) na naslov:  

 

Televizija Slovenija 

Kulturni in umetniški program 

Uredništvo igranih oddaj 

Kolodvorska 2 

1550 Ljubljana 



 

Prijavitelji 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 avtorskih 

del, za katera nimajo privoljenja avtorja.  

 

Prijave bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija, ki jo je na predlog uredništva 

igranih oddaj TV Slovenija imenoval direktor Televizije Slovenija. Odločitev komisije 

bo dokončna. Strokovni komisiji bodo v ocenjevanje posredovane zgolj prijave, ki 

bodo izpolnjevale vse pogoje javnega natečaja. Ocenjevalni kriteriji so struktura 

zgodbe (izvirnost, vsebinski in dramaturški potencial), karakterizacija glavnih likov 

(psihološka utemeljenost, prepričljivost in izvirnost posameznih likov ter usklajenost 

dialogov in značaja likov) in gledalski potencial (relevantnost zgodbe in pričakovana 

privlačnost za širše občinstvo). Uredništvo igranih oddaj TV Slovenija si pridržuje 

pravico, da ne izbere nobenega izmed prispelih del. V tem primeru sta RTV Slovenija 

in prijavitelj prosta vseh obveznosti iz tega natečaja. 

 

Prijavitelji avtorstvo dokažejo s četrtim izvodom prijave, ki naj jo po objavi rezultatov 

natečaja pošljejo kontaktni osebi, navedeni v objavi rezultatov natečaja. 

 

Z izbranim prijaviteljem se bo Uredništvo igranih oddaj TV Slovenija dogovorilo o 

morebitnem nadaljnjem sodelovanju.  

Vsem izbranim prijaviteljem RTV Slovenija zagotavlja varstvo osebnih podatkov, 
zbranih ob morebitnem razkritju pri dokazovanju avtorstva s četrtim izvodom prijave v 
skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. 

Rezultati javnega anonimnega natečaja bodo objavljeni najkasneje do 15. 4. 2022 na 

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

javni anonimni natečaj tudi objavljen. 

 

Neizbrane prijave lahko prijavitelji prevzamejo v Uredništvu igranih oddaj TV 

Slovenija v roku 30 dni od objave rezultatov natečaja. Prijavitelji avtorstvo dokažejo s 

četrtim izvodom prijave. 

Če prijavitelji svojih prijav ne bodo prevzeli, jih bo RTV Slovenija ustrezno komisijsko 

uničila.  

 

 

Ljubljana, 22. 12. 2021 

 

http://www.rtvslo.si/razpisi

