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DOVOLJENJE 
 
 
 
Spodaj podpisani 
 
(ime in priimek, naslov): _______________________ 
 
    _______________________ 
 
    _______________________ 
 
 
 
avtor literarne predloge oz. scenarija  
 
_______________________________________, 
 
 

d o v o l j u j e m 
 
 
 
Oddelku za FTV režijo na AGRFT v Ljubljani, da študijsko delo, posneto po zgoraj 
navedeni literarni predlogi oz. scenariju javno predstavlja brez kakršnihkoli 
materialnih obveznosti do mene kot avtorja literarne predloge oz. scenarija v 
naslednjih primerih: 
· na festivalih študijskih filmov in TV oddaj, 
· na posebnih projekcijah, ki jih organizira Oddelek za FTV režijo na AGRFT oz. 

drugi organizatorji s privoljenjem Oddelka za FTV režijo na AGRFT, 
· v posebnih terminih predstavitev študijskih del študentov FTV režije na AGRFT 

v programih TV Slovenija. 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: 
 
 
_______________________   V ____________, __.__.20__ 
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Vzorec dopisa avtorju literarne predloge 
 
 
Spoštovani,  
 
v okviru programa praktičnih vaj in javnih produkcij pri predmetu televizijska 
režija III in IV na Oddelku za filmsko-televizijsko režijo na AGRFT sem študent 
filmske in televizijske režije _______________________________ na osnovi 
vaše literarne predloge »________________________________« napisal 
oziroma priredil scenarij z naslovom »___________________«, ter bom (sem) 
delo zrežiral kot del svojih izpitnih obveznosti. 
 
Produkcija študijskih del na AGRFT nikakor ni komercialne narave. Želimo pa vsa 
študijska dela čimvečkrat soočati s publiko, saj je tudi tovrstna refleksija del 
študijskega procesa: 
· na festivalih študijskih filmov in TV oddaj, 
· na posebnih projekcijah, ki jih organizira AGRFT oz. drugi organizatorji z 

vednostjo AGRFT, 
· in v posebnih terminih predstavitev študijskih del študentov FTV režije na 

AGRFT na TV Slovenija. 
 
Poudarjam, da v vseh omenjenih načinih predstavitve ne gre za komercialno 
dejavnost; če bi prišlo kdaj do takega primera, bi vas seveda obravnavali kot 
avtorja literarne predloge, ki mu pripada določen odstotek iz komercialnega 
izkoristka posameznega dela. 
 
Upamo, da razumete mojo prošnjo in vas prosim, da Oddelku za FTV režijo AGRFT  
dovolite zgoraj navedene oblike predstavitve študijskega dela po vaši predlogi 
brezplačno. To storite tako, da  priloženi obrazec izpolnjen in podpisan pošljete na  
naslov: UL-AGRFT, Oddelek za FTV režijo, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana. 
 
Zahvaljujem se za vašo pomoč in vas lepo pozdravljam! 
 
_____________________ , študent FTV režije 
 
 
 
Potrjujemo, da je podpisani naš študent v študijskem letu 20__/__ in hkrati 
prosimo, da se pozitivno odzovete njegovi in seveda tudi naši prošnji. 
 
 

V Ljubljani, __.__.20__ 
 
predstojnik FTV oddelka UL-AGRFT 
 
ali 
 
prodekan UL-AGRFT 
 
ali 
 
dekan UL-AGRFT 


