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Na podlagi 2. člena Pravilnika o nagradi Gašperja Tiča za izvirni libreto z dne 15. 6. 2018 objavlja 
Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Barbara Hieng 
Samobor, dne 1. 9. 2022 

 

 

RAZPISNE POGOJE 

javnega natečaja za »Nagrado Gašperja Tiča za izvirni libreto« za leto 2024 

 

  

SPLOŠNE DOLOČBE 

Organizator letnega nagradnega javnega natečaja je Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14, 
Ljubljana (v nadaljevanju: MGL ali organizator).  
Rok za prijavo in oddajo besedil za letni nagradni javni natečaj poteka do vključno 15. 2. 2024. 
S prijavo na natečaj sodelujoči potrdi, da sprejema razpisne pogoje sodelovanja na natečaju, in da se 
z njimi strinja.  
  

STROKOVNA KOMISIJA 

Besedila bo ocenjevala 5-članska strokovna komisija (v nadaljevanju žirija), ki jo bo določil organizator 
natečaja. Člane žirije bo organizator objavil do roka za oddajo besedil na spletnem mestu 
https://www.mgl.si/sl/o-gledaliscu/razpisi.  

Odločitev žirije bo nepreklicna in se nanjo ne bo mogoče pritožiti. 

 

POGOJI SODELOVANJA  

Članstvo v žiriji izključuje možnost sodelovanja na natečaju.  
Sodelovanje je možno le ob izpolnitvi prijavnega obrazca (v nadaljevanju: prijava), ki je priložen na 
koncu besedila razpisnih pogojev. 
Libreto mora biti napisan v slovenskem jeziku in ne sme biti predhodno javno objavljen ali že 
uprizorjen. 
Avtor mora besedilo, na katerem ne sme biti podatkov o avtorju, v šestih (6) vezanih izvodih poslati 
na naslov MGL, Čopova 14, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za nagrado Gašperja Tiča« do vključno 15. 2. 
2024. 
Avtor mora svoje besedilo označiti s šifro. 
 
Prejetih besedil se ne vrača. Pri tem žirija ne bo upoštevala:  

− besedil, na katerih so navedeni osebni podatki o avtorju, 
− že objavljenih ali uprizorjenih besedil in besedil, ki so bila v preteklosti že poslana na natečaj 

za nagrado Gašperja Tiča, razen če je bil predhodni razpis razveljavljen, 
− besedil, ki so prispela na naslov MGL po datumu prispetja, določenim s temi pogoji, 
− nelektoriranih besedil. 

 

PRIJAVNI OBRAZEC (PRIJAVA) 

Prijava je mogoča z izpolnitvijo, podpisom in pravočasno oddajo prijavnega obrazca, ki je sestavni del 
teh razpisnih pogojev oziroma javno objavljenega besedila natečaja. Objavljen je na spletnem mestu 
https://www.mgl.si/sl/o-gledaliscu/razpisi in se ga lahko natisne.  
 
Izpolnjeno prijavo se pod šifro, s pripisom »za nagrado Gašperja Tiča« in v roku, določenim s temi 
pogoji, odda skupaj s šestimi vezanimi izvodi besedila, napisanimi na računalnik, v zaprti ovojnici. Na 

http://www.mgl.si/
http://www.mgl.si/


2 

 

ovojnico, v kateri je izpolnjena prijava, kot tudi na ovojnico, v kateri sta besedilo in zaprta ovojnica z 
izpolnjeno prijavo, je potrebno zapisati isto šifro svojega besedila. 
 
Z izpolnitvijo in oddajo prijave sodelujoči potrdi, da: 
- je seznanjen z razpisnimi pogoji natečaja in da jih sprejema,  
- dovoli MGL, da obdeluje njegove osebne podatke zaradi izvajanja pogodbene obveznosti 

(sodelovanja na natečaju, na katerega se sodelujoči prijavlja), sicer sodelovanje na natečaju 
morda ne bo mogoče; za podelitev nagrad; morebitno javno uprizoritev besedila v primeru 
odkupa besedila in krstne izvedbe oziroma za izvedbo predstave (v nadaljevanju uprizoritev 
besedila), ter za zagotavljanje drugih informacij in dejavnosti MGL povezanih s tem (promocija, 
dokumentiranje in arhiviranje), 

- je seznanjen, da so zaradi javne narave natečaja in uprizoritve besedile javni podelitev nagrade, 
zvočni in/ali video posnetki ali fotografije narejeni na podelitvi, uprizoritvi besedilo oziroma 
predstavah, na katerih je lahko tudi sam, ter da MGL takšne posnetke ali fotografije obdeluje 
predvsem v namene javne promocije, uprizoritve besedila in za dokumentiranje; 

- je seznanjen z možnostjo, da lahko kadarkoli pisno prekliče prijavo, ne da bi preklic privolitve 
vplival na zakonitost obdelave pred njenim preklicem ali, da od MGL zahteva uresničevanje svojih 
pravic, ki jih veljavna zakonodaja določa na področju varovanja osebnih podatkov. 

 

AVTORSKE PRAVICE 

Sodelujoči je moralno in pravno odgovoren za izvirnost libreta. Jamči, da je avtorsko delo – libreto – 
poslano na natečaj njegova lastna stvaritev in z njim ne posega v avtorske, sorodne pravice ali druge 
pravice tretjih oseb ter da pravic, ki se jih je zavezal prenesti na organizatorja ob morebitnem izboru 
za nagrado oziroma uprizoritvi besedila, ni pred tem prenesel na tretje osebe. V nasprotnem primeru 
bo sodelujoči iz natečaja izključen, organizatorju pa bo moral povrniti vso materialno ali imaterialno 
škodo, ki bi organizatorju zaradi tega nastala. Prav tako ima organizator v takem primeru pravico 
natečaj razveljaviti, zmagovalcu natečaja pa nagrado odvzeti oziroma od pogodbe o denarni nagradi 
odstopiti, prav tako si organizator pridrži odstopno upravičenje tudi od nadaljnjih pogodb o prenosu 
materialnih pravic na podlagi natečaja oziroma zaradi uprizoritve besedila. 
 
NAGRADA  
MGL si s podelitvijo denarne nagrade pridržuje pravico odkupiti in krstno uprizoriti nagrajeno 
besedilo. 
 
Če žirija sprejme sklep o več zmagovalcih oziroma dobitnikih nagrad (v nadaljevanju zmagovalec), se 
denarna nagrada sorazmerno, v enakih deležih, razdeli med vse zmagovalce. Žirija si pridržuje 
pravico, da nagrade ne podeli.  
Odločitev žirije je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti. 
 
MGL bo za zmagovalca od vrednosti nagrade odvedel in plačal akontacijo dohodnine v skladu z 
veljavnimi predpisi. Vrednost nagrade je izražena v bruto vrednosti. Dohodek, ki ga predstavlja 
dobitek v naravi se v skladu s 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2), opredeljuje kot drugi 
dohodek. Glavni nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan MGL predložiti osebne podatke (ime, 
priimek, naslov, davčno številko in EMŠO). Rezultati natečaja bodo objavljeni junija 2024 na uradni 
podelitvi in na spletnem mestu http://www.mgl.si/sl/o-gledaliscu/razpisi. 
 
Zmagovalec bo o nagradi obveščen preko kontakta, navedenega v prijavi. Nagrada ni prenosljiva na 
tretjo osebo. Neizbrani sodelujoči se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do MGL iz naslova 
sodelovanja v natečaju.  
Nagrada ne izključuje honorarja za odkup libreta oz. pridobitev ustreznih avtorskih materialnih pravic 
za javno uprizarjanje.  
 

http://www.mgl.si/sl/o-gledaliscu/razpisi
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VARSTVO OSEBNIH PODATKOV  

Sodelujoči v natečaju, MGL kot upravljavcu (njegova pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov 
je Andreja Mrak: andreja.mrak@mgl.si), dovoljuje, da zaradi izvajanja pogodbene obveznosti 
(sodelovanja na natečaju, na katerega se sodelujoči prijavlja in izvedbe natečaja po teh razpisnih 
pogojih), obdeluje njegove  osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov 
in veljavno zakonodajo ter internimi akti MGL na  področju varovanja osebnih podatkov. In sicer, za 
izvedbo podelitve nagrade in uprizoritev besedila; ter za zagotavljanje drugih informacij in 
spremljevalnih dejavnosti MGL povezanih s tem (npr. spremembe programa, promocija in 
dokumentiranje dejavnosti MGL, tudi arhivsko). 
Organizator natečaja hrani dokumentacijo v zvezi z njegovo izvedbo na naslednji način: 

− vse prejete prijave in besedila ustrezno hrani v skladu s predpisi na področju varstva 
dokumentarnega in arhivskega gradiva, 

− razpisne pogoje hrani na enak način kot svojo ostalo poslovno dokumentacijo, še najmanj tri leta po 
datumu objave nagrajenca, in sicer najmanj do 18. 6. 2027, 

− dokumentacijo v zvezi z nagrajencem (prijava, dovoljenje za objavo osebnih podatkov, davčno 
dokumentacijo) hrani v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi. 
Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator natečaja dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s 
svojimi internimi akti. 
MGL se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi 
izvedbe natečaja in s tem povezanih spremljevalnih dejavnosti. Osebne podatke bodo obdelovali le 
zaposleni. Sodelujoči se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja obvestil in informacij ali v celoti ali 
delno prekliče obdelavo osebih podatkov, na da bi to vplivalo na zakonitost obdelave pred preklicem, 
s pisno izjavo po pošti na naslov MGL, Čopova 14, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov info@mgl.si. 
Na navedena naslova lahko član kadarkoli naslovi tudi pisno zahtevo po dostopu do osebnih 
podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi.  
MGL bo z obdelavo osebnih podatkov, ki temelji le na privolitvi, prenehal nemudoma po prejemu 
preklica, razen če zakon ne določa drugače, ali dokler je to potrebno zaradi pravnih postopkov oz. 
dokler so ti mogoči, pod pogojem, da interesi in temeljne pravice sodelujočega ne prevladajo nad 
njimi. MGL bo v zakonskem roku 30 dni od prejema, odločil tudi o zahtevi sodelujočega v zvezi z 
izvrševanjem njegovih pravic glede varstva njegovih osebnih podatkov, in o tem obvestil 
sodelujočega na enak način, kot je prejel njegovo zahtevo, tj. z dopisom poslanim z običajno pošto ali 
po e-pošti. 
Pritožbo zoper odločitev MGL o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko 
sodelujoči vloži na nadzorni organ, ki je Informacijski pooblaščenec.  

 

 

Ljubljana, dne 1. 9. 2022 

 

 

Dodatne informacije: Ira Ratej, ira.ratej@mgl.si 
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PRIJAVA NA JAVNI ANONIMNI NATEČAJ NAGRADA GAŠPERJA TIČA ZA IZVIRNI LIBRETO za leto 2024 
 
Ime in priimek: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Naslov: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Telefonska / GSM številka: 
_____________________________________________________________________________ 
 
E-naslov: 
_____________________________________________________________________________ 
 

 Izjavljam, da se prijavljam na javni natečaj za Nagrado Gašperja Tiča za izvirni libreto 2024, ki 
ga pripravlja Mestno gledališče ljubljansko, in da sem seznanjen/a s splošnimi pogoji natečaja, 
dostopnimi na www.mgl.si in se z njimi strinjam.  

 Izjavljam, da so podatki, navedeni v tej prijavnici resnični. Razumem, da je njihova obdelava 
potrebna za izvedbo mojega sodelovanja na javnem natečaju, na katerega se z izpolnitvijo in 
podpisom te prijave tudi prijavljam (zaradi t.i. izvedbe pogodbene obveznosti):  
− za podelitev nagrade,  
− za morebitno javno uprizoritev besedila v primeru odkupa besedila in krstne izvedbe oziroma za 

izvedbo predstave, ter  
− za zagotavljanje drugih informacij in dejavnosti MGL povezanih s tem ((promocija, 

dokumentiranje, arhiviranje).  
O spremembi podatkov iz te prijavnice, bom MGL pravočasno obvestil/-a.  

 Izrecno izjavljam, da razumem, da je zaradi javne narave natečaja podelitev nagrade javna. 
Zato so javni tudi zvočni in/ali video posnetki ali fotografije narejeni na njih, in na katerih sem lahko 
tudi sam/a. Seznanjen sem, da takšne posnetke ali fotografije MGL obdeluje predvsem v namene 
javne promocije in za dokumentiranje. 

Izpolnjeno prijavo se v zaprti ovojnici in označeni s šifro svojega besedila ter v roku, določenim v 
javno objavljenem natečaju, odda skupaj besedilom.  

V primeru, če ne boste razkrili vseh ali nekaterih osebnih podatkov oz. soglašali z njihovo obdelavo, na način 
opisan v tej prijavi, vaše sodelovanje na natečaju morda ne bo mogoče. Vsi osebni podatki, ki ne bodo v okviru 
javnega natečaja javno objavljeni, bodo obravnavani zaupno, v skladu S splošno uredbo o varovanju osebnih 
podatkov in veljavno zakonodajo. Obdelovali jih bodo le zaposleni, ki pa so tudi zavezani skrbno varovati 
podatke. 

Obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli v celoti ali delno prekličete, s pisno izjavo po pošti na naslov Mestno 
gledališče ljubljansko, Čopova 14, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov info@mgl.si, vendar pa preklic 
privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Na navedena naslova 
lahko kadarkoli naslovite tudi pisno zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi 
obdelave, prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi. MGL, ki je upravljavec osebnih podatkov prijavljenih in 
sodelujočih na natečaju, njegova pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pa je Andreja Mrak 
(andreja.mrak@mgl.si), bo z obdelavo osebnih podatkov, ki temelji le na privolitvi, nemudoma prenehala. Razen 
v primerih, ko so bili že javno objavljeni oz. zakon ne določa drugače, ali dokler je obdelava potrebna zaradi 
pravnih postopkov oz. dokler so ti mogoči, pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad 
njimi. Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
lahko član vloži na nadzorni organ, ki je Informacijski pooblaščenec. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov 
in njihovem varovanju je objavljenih v Splošnih pravilih natečaja in Politiki varovanja osebnih podatkov MGL,  
dostopnih tudi na www.mgl.si. 

Datum    Podpis   
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