
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 

KULTURNI IN UMETNIŠKI PROGRAM 

IGRANI PROGRAM 

 

 

razpisuje 

 

 

JAVNI NATEČAJ 

ZA TREATMENT ZA IGRANI TV-FILM NA TEMO IVANA CANKARJA 

 

Igrani program TV Slovenija razpisuje javni natečaj za treatment1 za igrani TV-film v 

dolžini 85–100 minut, napisan v slovenskem jeziku. Temo smo izbrali z mislijo na 

Cankarjevo leto 2018. 

 

Avtorji naj pri pisanju treatmentov izhajajo iz literarnega dela Ivana Cankarja 

(dramatika in proza) ali iz njegovega življenja. Z natečajem iščemo teme in motive, ki 

so značilne za pisateljevo umetniško delovanje ali življenje in nas nagovarjajo tudi še 

po sto letih. Vsaka vloga mora v treh tiskanih izvodih vsebovati: 

 

1. sinopsis na eni tipkani strani, 

2. karakterizacijo glavnih likov, 

3. treatment, napisan v ustrezni formalni obliki, v pisavi Courier; velikost črk 

12, besedilo naj obsega od 20 do 30 strani. 

 

Vloga mora na natečaj prispeti pravočasno, vsebovati mora podatke o avtorju (e-

naslov, telefonsko številko in naslov bivališča) ter upoštevati zakonske omejitve, ki 

opredeljujejo predvajanje vsebin v najbolj gledanem programskem času.  

 

Strokovna komisija bo ocenjevala vsebinski in dramaturški potencial treatmenta za 

filmsko upodobitev.  

 

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

 

Vloge v treh tiskanih izvodih s pripisom »NE ODPIRAJ, natečaj za treatment za 

TV-film Ivan Cankar« do vključno 8. 6. 2016 (velja datum poštnega žiga) pošljite na 

naslov:  

  

                                                 
1
 treatment (osnutek scenarija) – razširjena oblika sinopsisa, ki vsebuje zaporedje prizorov, 

ki so vsak zase splošno opisani v enem ali več stavkih.  
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Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem natečaja, ne bodo upoštevane.  

 

Prijavitelj z oddajo vloge zagotavlja, da je izvorni avtor dela in da pravice ni prenesel 

na tretjo osebo. 

RTV Slovenija bo za odkup izbranega avtorskega dela, izročenega tako v tiskanih 
izvodih kot v elektronski obliki, z avtorjem, ki je imetnik pravic, sklenila ustrezno 
pogodbo. S sklenitvijo pogodbe imetnik pravic dovoljuje RTV Slovenija predelavo 
oziroma AV-priredbo avtorskega dela pri ustvarjanju novega avtorskega dela, pri 
katerem ima RTV Slovenija vse materialne avtorske pravice, s katerimi razpolaga 
prosto, brez omejitev.  

RTV Slovenija bo izbranemu avtorju izplačala honorar v višini 3000 EUR bruto. 

Izbrani treatment bo podlaga za izdelavo končnega scenarija, pri čemer bo z 

avtorjem sklenjena ustrezna avtorska pogodba. 

 

Slovenija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih del. V tem 

primeru je RTV Slovenija prosta vseh obveznosti iz tega natečaja. 

 

RTV Slovenija vsem udeležencem natečaja zagotavlja varovanje osebnih podatkov 

in izjavlja, da prejetih besedil ne bo reproducirala, predelala oz. javno objavila. Vse 

poslane tiskane izvode neizbranih ponudb bodo udeleženci natečaja lahko dvignili v 

Igranem programu RTV Slovenija do vključno 15. 7. 2016.  

 

Rezultati javnega natečaja bodo objavljeni 23. 6. 2016 na spletni strani 

www.rtvslo.si/razpisi ter na teletekstu na strani 270 (razpisi), kjer je objavljen tudi ta 

natečaj. 

 

 

Ljubljana, dne 6. 4. 2016 

 

http://www.rtvslo.si/razpisi

