
 
 

AVDITORIJ PORTOROŽ-PORTOROSE 

OBJAVLJA 

JAVNI RAZPIS ZA UDELEŽBO NA  

34. FESTIVALU MELODIJE MORJA IN SONCA 2014 

 

 

Na  34. festivalu Melodije morja in sonca 2014 bo predstavljenih 14 skladb, od tega 7 (sedem) ali več 
izbranih iz razpisa (izbira strokovna komisija) in 7 (sedem) vabljenih avtorjev ali izvajalcev, ki jih izbere 
Organizacijski odbor festivala.  
 
Pogoji: 

1. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi avtorji (glasbe, besedila in priredbe) in izvajalci, ki izpolnjujejo v 
tem razpisu določene pogoje. 

2. 34. Festival Melodije morja in sonca bo 6. julija 2014 ob 21.00 uri v Amfiteatru Avditorija Portorož-
Portorose in bo neposredno predvajan na TV Slovenija. 

3. Avtorji lahko prijavijo največ dve avtorski deli (skladba, besedilo in aranžma). 
4. Skladba je lahko dolga največ štiri (4) minute. 
5. Na odru lahko nastopi največ 7 izvajalcev. 
6. Nastopajoči izvajajo skladbo v živo ob spremljavi MMS banda (spremljevalna skupina). 
7. Vsi izvajalci morajo do 6. julija dopolniti najmanj 16 let. 
8. Vsi prijavitelji in povabljeni avtorji ali izvajalci morajo poslati: 

- tonski zapis (demo posnetek: glasba in vokal) skladbe izključno na zgoščenki, 
- en (1) izvod notnega zapisa skladbe, 
- šest (6) izvodov besedila skladbe, 
- fotografijo izvajalca, 
- kratek življenjepis izvajalca, 
- naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov osebe za stik, 
- naslov morebitnega založnika, 
- podpisano soglasje avtorjev, izvajalcev in morebitnega založnika, da lahko organizator 

posname pesem na fonogram, in soglasje, da se pesem brez plačila honorarja lahko uvrsti 
na morebitni fonogram, ali videogram s skladbami s Festivala, ali kompilacijski fonogram, ali 
videogram s pesmimi s predhodnih festivalov, 

- podpisano izjavo avtorjev glasbe in besedila, s katero le-ti zagotavljajo, da gre za njihovo 
izvirno delo ter 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 utrpel organizator festivala, 

- podpisano izjavo, s katero avtorji in izvajalci ter morebitni založnik zagotavljajo, da pesem in 
posnetek njene izvedbe nista bila še nikoli javno predvajana ali objavljena v kakršni koli 
obliki. 

Izjave iz alinej 8 do 10 morajo biti izpolnjene na obrazcu organizatorja (izjavi), ki je sestavni del 
razpisa tako v pisni kot elektronski obliki. 
 
 
 
 



 
9. Vse prijave morajo prispeti na naslov:  

Avditorij Portorož-Portorose 
Senčna pot 10, 6320 Portorož, 
s pripisom »Za Javni razpis 34. Festival MMS« 
 
Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na omenjeni naslov in vsemi zahtevanimi 
prilogami prispele s poštnim žigom ali žigom vložišča Avditorij Portorož-Portorose, vključno z 
datumom žiga 10. 4. 2014. 
Poslani material bodo prijavitelji, ki ne bodo zbrani za sodelovanje na festivalu, lahko prevzeli na 
sedežu Avditorija Portorož-Portorose, Senčna pot 10, 6320 Portorož, v 30-tih dneh po javni objavi 
odločitve strokovne komisije za izbor. 

10. Prispele prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje Avditorij Portorož-Portorose in RTV 
Slovenija ob soglasju Organizacijskega odbora festivala. 

11. Strokovna komisija za izbor izmed prijavljenih skladb izbere: 
- najmanj 7 (sedem) najustreznejših skladb, ki bodo izvedene na 34. Festivalu Melodije morja 

in sonca 2014, 
- 3 (tri) rezervne skladbe, ki lahko sodelujejo na 34. Festivalu Melodije morja in sonca 2014 v 

primeru diskvalifikacije ali odpovedi ene, dveh oziroma treh izmed 14-ih izbranih skladb. 
12. Prijavitelji bodo o odločitvi strokovne komisije za izbor obveščeni po 17.4.2014, izbrana dela pa 

bodo objavljena na internetnih straneh organizatorjev. Žreb vrstnega reda nastopa bo predvidoma 
8. 5. 2014. 

13. Oba končna posnetka: končni posnetek za izdajo fonograma pri ZKP in posnetek v skladu s 
specifikacijo za živo izvedbo na festivalu (specifikacija je priloga 1 razpisu) bodo prijavitelji skladb, ki 
bodo zbrane za sodelovanje na 34. Festivalu Melodije morja in sonca 2014, morali dostaviti do 
2.6.2014 zaradi izdelave festivalskega CDja. 

14. Javni razpis velja od dneva objave na spletnih straneh organizatorjev do vključno 10.4.2014. 
15. Na 34. Festivalu Melodije morja in sonca 2014 bodo podeljene naslednje nagrade: 

- Velika nagrada MMS 2014 
- Nagrade strokovne žirije za:      -     glasbo 

- besedilo 
- aranžma 
- izvedbo 
- in nagrada Danila Kocjančiča (za obetavnega izvajalca 

oziroma avtorja). 
16. Organizator nastopajočim in avtorjem ne krije dejanskih stroškov, nastalih ob snemanju javnih in 

izbranih skladb ter dejanskih stroškov avtorjev in izvajalcev za sodelovanje na vajah, promocijskem 
programu in prireditvi 34. Festivala Melodije morja in sonca 2014. Organizator bo izplačal 
prijaviteljem skladb, ki bodo izbrane za sodelovanje na 34. Festivalu Melodije morja in sonca 2014, 
odmeno v višini 400,00 eur bruto na prijavitelja. 

17. Organizator si pridržuje pravico spremeniti razpisne pogoje zaradi okoliščin ali dogodkov, na katere 
ne more vplivati. 

 
 
Portorož, 10. marec   2014 
         Avditorij Portorož-Portorose 
         Direktor Marko Česnik 


