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JAVNI RAZPIS ZA PRODUKCIJO NOVIH SKLADB – »VAL 09« 

 
 
Radiotelevizija Slovenija, Radio Slovenija, VAL 202, v sodelovanju z ZKP RTV objavlja javni razpis za 
produkcijo novih skladb »VAL 09«. 
 
 
POGOJI: 
 
 

1. Projekt VALA 202 »VAL 09« bo izveden od junija do oktobra 2009 (razpis, izbor, priprava in mastering 
posnetkov), končal pa se bo z izidom zgoščenke novembra 2009. 

 
2. Komisija Uredništva za glasbo 2. programa Radia Slovenija bo med prijavljenimi in poslanimi skladbami 

izbrala največ 15 del. 
 

3. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci in kantavtorji, ki ustvarjajo in poustvarjajo na področju 
glasbenih zvrsti, kot so: pop, rock, hip-hop, rap, electronica/dance, funk ali te zvrsti kombinirajo npr. tudi z 
etno glasbo in izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje. 

 
4. Na javni razpis lahko isti izvajalec prijavi največ dve (2) skladbi.  

 
5. Skladba je lahko dolga največ 5 minut.  
 
6. Vsi izvajalci morajo v letu 2009 dopolniti najmanj šestnajst (16) let. 
 
7. Prednost imajo skladbe v slovenskem jeziku, kar pa ni pogoj za sodelovanje na razpisu. 



 
8. Prijavitelji morajo poslati: 

- izvod besedila skladbe 
- tonski zapis (demo posnetek ali polprofesionalen ali profesionalen posnetek skladbe) izključno na 

zgoščenki 
- naslov in telefonsko številko osebe za stik 
- podpisano soglasje avtorjev, izvajalcev in morebitnega lastnega založnika, da lahko RTV Slovenija 

in ZKP RTV posnameta pesem na fonogram za promocijske, arhivske in komercialne potrebe 
(ekskluzivno predvajanje v programih RTV Slovenija do komercialnega izida skladb na fonogramih 
ZKP RTV Slovenija in ekskluzivna prodaja samo na nosilcih zvoka in slike ZKP RTV, vključno z 
digitalnim prenosom 6 mesecev po izidu) in soglasje, da se pesem brez plačila honorarja lahko uvrsti 
na morebitni fonogram s skladbami z izbora ali kompilacijski fonogram s skladbami s predhodnih in 
prihodnjih podobnih izborov 

- podpisano izjavo, da avtorji glasbe in besedila s podpisom na tej izjavi nepreklicno izjavljajo in 
zagotavljajo, da je skladba, s katero se prijavljajo na razpis, njihovo izvirno avtorsko delo in da v 
zvezi s tem sprejmejo vso moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in 
škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpela RTV Slovenija  

- podpisano izjavo, s katero avtorji in izvajalci zagotavljajo, da pesem ni bila še nikoli objavljena 
- podpisano izjavo, s katero vsi avtorji in izvajalci ter morebitni založnik zagotavljajo, da se strinjajo s 

pogoji, objavljenimi v tem razpisu; 
(izjava  mora biti izpolnjena na obrazcu RTV Slovenija, ki je objavljen na spletnih straneh 

www.rtvslo.si/razpisi in www.rtvslo.si/val202 ) 

- fotografijo izvajal-ca/ke/cev in kratko biografijo, ki ju bo RTV Slovenija uporabila v 
predstavitvenem gradivu projekta. 

 
9. Vse prijave morajo prispeti na naslov: 

            RTV Slovenija - VAL 202 – Uredništvo za glasbo 

            Za javni razpis “VAL 09” 

      Tavčarjeva 17  

      1550 Ljubljana 
 
Upoštevali bomo vse popolne prijave, ki bodo na omenjeni naslov in z vsemi zahtevanimi prilogami prispele s 
poštnim žigom ali žigom vložišča RTV Slovenija do vključno 12. julija 2009. 

      
      Poslani material bo RTV Slovenija prijaviteljem, ki ne bodo izbrani za sodelovanje, vrnila. 



 
10. Prispele prijave bo ocenjevala komisija, ki jo sestavljajo Andrej Karoli, Igor Bašin, Jure Longyka in Jernej 

Vene (v nadaljevanju komisija). Izbor bo opravila s poslušanjem posnetkov. 
 
11. Komisija bo izmed prijavljenih del izbrala največ 15 ustreznih skladb, ki bodo javno predvajane v 

programih  RTV Slovenija in izdane na nosilcu zvoka ZKP RTV Slovenija. 
 

12. Če bo komisija menila, da je ustreznih avtorskih skladb premalo, si RTV Slovenija pridržuje pravico, da 
naroči za javni razpis »VAL 09« največ 6 dodatnih avtorskih skladb.  

 
12. Prijavitelji skladb, prispelih na javni razpis, po končanem izboru ne morejo več umakniti. 
 
13. RTV Slovenija bo izbranim izvajalcem izplačala nagrado v vrednosti 500 evrov bruto na izbrano skladbo. 

 
14. Javni razpis velja od dneva objave do vključno 12. julija 2009.  
 
    
 
 

Vodja in odgovorna urednica ZKP RTV 
Mojca Menart 

 
Odgovorni urednik Vala 202       
Mirko Štular  
 
Direktor Radia Slovenija  
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