
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JAVNI  RAZPIS ZA SODELOVANJE NA IZBORU PREDSTAVNIKA/-CE/-OV RTV SLOVENIJA NA 
60. TEKMOVANJU ZA PESEM EVROVIZIJE 2015, EMA 2015  

 
 
 
Radiotelevizija Slovenija (Televizija Slovenija, Razvedrilni program) objavlja javni razpis za 
sodelovanje na izboru predstavnika/-ce/-ov RTV Slovenija na 60. tekmovanju za pesem 
Evrovizije 2015, EMA 2015. 
 
Na izboru EMA 2015 bo sodelovalo do največ 12 skladb: do največ 6 skladb izbranih  na 
javnem razpisu in do največ 6 skladb izvajalcev/avtorjev na povabilo strokovne komisije, ki jo 
imenuje RTV Slovenija. 
 
 
POGOJI: 
 
 

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

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

 
3. Na odru lahko nastopi največ šest (6) izvajalcev. Vsi izvajalci morajo do 19. maja 2015 

dopolniti najmanj šestnajst (16) let. 
 

4. Prijavitelji morajo prek spletnega obrazca na spletni strani www.rtvslo.si/ema2015 
naložiti: 

 

 mp3 skladbe, 

 besedilo skladbe, 

 fotografijo izvajalca, 

 kratko biografijo izvajalca, 

 podpisano izjavo, ki je del javnega razpisa. 
 

 

http://www.rtvslo.si/ema2015


5. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo naložene na spletnem obrazcu do 
vključno 21. decembra do polnoči. 

 
 

6. Prispele prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje generalni direktor 
RTV Slovenija. 

 
7. Strokovna komisija bo izmed prijavljenih izbrala do največ šest (6) najustreznejših 

skladb,  ki bodo javno objavljene na izboru EMA 2015.  
 

8. RTV Slovenija si pridržuje pravico predhodnega enakovrednega predvajanja vseh 
izbranih skladb v promocijske namene prireditve. Zmagovalna skladba izbora EMA 
2015 bo zastopala RTV Slovenija na 60. tekmovanju za pesem Evrovizije 2015. 

 
9. Pravilnik izbiranja prijavljenih skladb za sodelovanje na izboru predstavnika/-ce/-ov 

RTV Slovenija na 60. tekmovanju za pesem Evrovizije 2015, EMA 2015 in načina 
glasovanja na izboru predstavnika/-ce/-ov RTV Slovenija na 60. tekmovanju za pesem 
Evrovizije 2015, EMA 2015 je na vpogled v razvedrilnem programu TV Slovenija in na 
spletni strani www.rtvslo.si/razpisi z vso razpisno dokumentacijo. 

 
10. Vsi izvajalci in spremljevalni vokalisti na izboru EMA 2015 pojejo v živo na posneto 

instrumentalno glasbeno podlago. 
 

11. Javni razpis velja od dneva objave do vključno 21. decembra 2014. 
 

12. RTV Slovenija bo prijaviteljem izbranih skladb plačala odmeno v višini 350 evrov bruto 
za kritje dela stroškov, povezanih s pripravami in snemanjem izbranih skladb in 
nastopom na izboru EMA 2015. 

 
 
 
v. d. direktorja TV Slovenija 
Janez Lombergar 
 
generalni direktor RTV Slovenija 
Marko Filli 
 

http://www.rtvslo.si/razpisi

