
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni razpis »30 YEARS For You« 

 
 

Radiotelevizija Slovenija, radijski program Radio Si objavlja javni razpis za koncertni nastop 

in produkcijo novih skladb v sklopu projekta »30 Years ForYou«, s katerim RTV Slovenija 

obeležuje 30. obletnico oddajanja radijskega programa za tujejezično javnost.  

Projekt »30 Years ForYou« bo potekal do konca leta 2015 z nastopi po prireditvenih prostorih 

po vsej Sloveniji. Komisija, katere sestava je v domeni Radia Si, bo med prispelimi prijavami 

izbrala največ 12 izvajalcev, ki si bodo s tem pridobili priložnost nastopa na enem izmed 

koncertov »30 Years ForYou«. Trije s strani komisije izbrani izvajalci pa si prislužijo še 

možnost studijskega posnetka izbrane skladbe v snemalnem Studiu22, RTVC Maribor 

(produkcija do največ 10 snemalnih ur). 

 

Pogoji: 

• Na razpis se lahko prijavi glasbena skupina / izvajalec z do 3 neobjavljenimi avtorskimi 

skladbami, od katerih mora biti vsaj ena tujejezična in ima vsaj 40 minutni koncertni 

repertoar; 

• Izvajalec mora delovati znotraj glasbenih zvrsti: pop, rock, dance, hip-hop, funk, rap, 

kantavtorstvo oz. njihovih podzvrsti; 

 

Prijava naj vsebuje: 

• Ime izvajalca / skupine; 

• Imena in priimke njihovih članov; 

• Ime in priimek kontaktne osebe, naslov prebivališča, elektronski naslov, telefonska št. ; 

• Kratek opis izvajalca / skupine (do 100 znakov); 

• Spletni naslov do fotografije; 

• Naslov spletne strani (v kolikor obstaja, neobvezno); 

• Do 3 neobjavljene avtorske skladbe, od katerih mora biti vsaj ena tujejezična z navedenim 

avtorstvom; 

• Besedilo skladbe; 

• Povezavo do spletnega naslova tonskega zapisa, lahko tudi video (soundcloud, myspace, 

youtube, …); 

• Navedbo diskografije (v kolikor obstaja, neobvezno); 

• Povezavo do spletnega naslova koncertnega posnetka (v kolikor obstaja, neobvezno) 

 



• Podpisano soglasje avtorjev, izvajalcev in morebitnega lastnega založnika, da lahko RTV 

Slovenija skladbo posname na fonogram za promocijske, arhivske in komercialne potrebe 

(obrazec RTV Slo);  

• Soglasje, da ima RTV ekskluzivno pravico do prve objave posnetka skladbe v programih RTV 

Slovenija ter da postane lastnik fonograma in upravičenec do nadomestila iz naslova pravic 

proizvajalcev fonogramov (obrazec RTV Slo);  

• podpisano izjavo, da avtorji glasbe in besedila 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 ter 

morebitno škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpela RTV Slovenija (obrazec RTV Slo);  

• podpisano izjavo, s katero avtorji in izvajalci zagotavljajo, da skladba v preteklosti ni bila 

izbrana na sorodnem razpisu ter da v času tega razpisa ni prijavljena na noben drug soroden 

razpis (obrazec RTV Slo);  

• podpisano izjavo, s katero vsi avtorji in izvajalci ter morebitni založnik zagotavljajo, da se 

strinjajo s pogoji, objavljenimi v tem razpisu;  

 

Navedena soglasja in izjave morajo biti izpolnjeni in podpisani na obrazcu RTV Slovenija, ki je 

objavljen na spletnih straneh http://www.rtvslo.si/razpisi in www.radiosi.eu. 

 

Podpisani pisni del prijave mora biti poslana na naslov: 

 

RTV Center Maribor – Radio Si 

Za javni razpis »30ForYou« 

Ilichova 33 

2000 Maribor 
 

• Upoštevali bomo vse popolne prijave, ki bodo na omenjeni naslov z vsemi zahtevanimi 

prilogami prispele s poštnim žigom do vključno 15.12.2014. Poslanega gradiva RTV 

Slovenija ne bo vrnila. 

 

• Prispele prijave bo ocenjevala komisija, ki bo izbor opravila s poslušanjem posnetkov in 

pregledom prispelega materiala. Izbor, ki ga bo opravila komisija, je dokončen. Rezultati 

bodo objavljeni do 20.12.2014, na spletni strani www.radiosi.eu. 
 

• Komisija bo med popolnimi prijavami izbrala največ dvanajst (12) izvajalcev, ki si pridobijo 

pravico do nastopa na enem izmed koncertov v sklopu projekta »30 Years ForYou«. Trije na 

podlagi koncertnega nastopa in demo posnetka s strani komisije izbrani izvajalci si 

prislužijo nagrado studijskega snemanja izbrane tujejezične skladbe (do največ 10ur) v 

snemalnem Studiu 22, RTVC Maribor. V kolikor se snemanje ne zaključi v predvidenem 

snemalnem času, je izvajalec dolžan zagotoviti studijski posnetek najkasneje do konca leta 

2015 oz. 2 meseca po snemanju.  

 

• Radio Si bo v skladu s svojimi zmožnostmi, tako v slovenskem prostoru in med 

evropskimi radijskimi postajami združenja EuranetPlus, podprl promocijo izbranih in 

v Studiu 22 posnetih skladb v tujem jeziku. 

 

• V kolikor bo komisija menila, da je ustreznih izvajalcev premalo, si RTV Slovenija pridržuje 

pravico, da za projekt »30 Years ForYou« zmanjša število izbranih izvajalcev, podaljša razpis 

oz. objavi dodaten razpis. 

 

• Prijavitelji skladb, prispelih na razpis, ne morejo umakniti.  

 



• Po objavi rezultatov razpisa prijavitelji neizbranih skladb nimajo več obveznosti do RTV 

Slovenija v zvezi s tem razpisom. Po objavi rezultatov razpisa RTV Slovenija nima nikakršnih 

obveznosti do prijaviteljev neizbranih skladb na tem razpisu.  

 

• RTV Slovenija avtorjem, izvajalcem, prijaviteljem in založnikom izbranih skladb zagotavlja, 

da jim bo po preteku 1 mesečnega roka, v katerem ima RTV Slovenija ekskluzivno pravico 

objave posnetka skladbe na programih RTV Slovenija, za namen reprodukcije in distribucije 

posnetka skladbe v okviru njihovih naslednjih avtorskih projektov omogočila neizključno in 

neodplačno uporabo kopije master posnetka skladbe. 

 

• Dodatne informacije v zvezi s potekom projekta »30 Years For You« so na voljo na:  

Radio Si, Ilichova 33, Maribor, po telefonu 02 429 91 31, 041 922 713 (Marjan Kokol) ali 

na  glasba@radiosi.eu. 

 

 
Maribor, 10.11.2014 

 


