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VABILO ZA SODELOVANJE NA IZBORU 
PREDSTAVNICE (PREDSTAVNIC) RTV SLOVENIJA NA 

57. TEKMOVANJU ZA PESEM EVROVIZIJE 2012  
 
 

Razvedrilni program TV Slovenija objavlja vabilo za sodelovanje avtorjev 
na izboru predstavnice (predstavnic) RTV Slovenija na 57. tekmovanju za 
pesem Evrovizije 2012. 

 
POGOJI: 

 
 

1. Skladba ne sme biti predhodno javno predvajana ali objavljena v 
kakršni koli obliki. 
 

2. Skladba je lahko dolga največ tri (3) minute. 
 

3. Prijavitelji morajo poslati: 
 

a. DEMO posnetek skladbe izključno na zgoščenki, 
b. tri (3) izvode notnega zapisa skladbe, 
c. tri (3) izvode besedila skladbe, 
d. podpisano izjavo, ki je priloga vabila 

 
4. Vse prijave morajo prispeti na naslov: 

 
RTV Slovenija – Televizija Slovenija 
Razvedrilni program 
»Vabilo EMA 2012« 
Kolodvorska 2 
1550 Ljubljana 

 
5. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na omenjeni naslov in z 

vsem zahtevanimi prilogami prispele s poštnim žigom ali žigom 
vložišča RTV Slovenija, vključno z datumom žiga 26. januar 2012. 
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6. Prispele skladbe bo ocenjevala strokovna komisija. 
 

7. Strokovna komisija lahko izmed prijavljenih izbere do 4 najustreznejše 
skladbe.  
RTV Slovenija ima izključno pravico glede števila izbranih skladb, kar 
vključuje tudi pravico, da ne izbere nobene skladbe.  
RTV Slovenija bo na izbor EMA  2012 povabila tudi do 6 uveljavljenih 
avtorjev po lastni izbiri. 
RTV Slovenija bo za izbor EMA 2012 izbrala do 6 skladb. 
Zmagovalna skladba izbora EMA 2012 bo zastopala RTV Slovenija na   
57. tekmovanju za pesem Evrovizije 2012. 

 
8. RTV Slovenija bo z izbranimi avtorji skladb sklenila ustrezne avtorske 

pogodbe o prenosu pravic. 
 

9. RTV Slovenija lahko v dogovoru z avtorji izbranih skladb spremeni 
zasedbo avtorsko / producentske ekipe, ki bo izdelala končno verzijo 
skladb. V primeru, da dogovora ne bo mogoče doseči sporazumno, 
ima RTV Slovenija izključno pravico do sprejetja končnih odločitev. 

 
10.  Poslani material bodo prijavitelji, ki ne bodo izbrani za sodelovanje na    

izboru EMA 2012, lahko prevzeli v Razvedrilnem programu TVS v 30-
tih dneh po javni objavi odločitev strokovne komisije. 

 
 

 
 

 
 
Odgovorni urednik UPE Razvedrilni program TV SLO 
 
Vanja Vardjan 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 10. januar 2012 


