
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI  RAZPIS ZA SODELOVANJE NA IZBORU PREDSTAVNIKA/ PREDSTAVNICE 
/PREDSTAVNIKOV RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA NA 61. TEKMOVANJU ZA 
PESEM EVROVIZIJE 2016 (EMA 2016) 

 
 
Radiotelevizija Slovenija (Televizija Slovenija, Razvedrilni program) objavlja javni razpis za 
sodelovanje na izboru predstavnika/predstavnice/predstavnikov RTV Slovenija na 61. 
tekmovanju za pesem Evrovizije 2016, EMA 2016, ki bo meseca maja 2016 v Stockholmu na 
Švedskem. 
 
 
POGOJI SODELOVANJA: 
 

1. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi avtorji skladb (glasbe, besedila, priredbe oz. 
aranžmaja) in izvajalci, ki izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje. Izvajalci morajo 
biti na dan 10. 5. 2016 stari najmanj 16 let. Avtorji skladbe in izvajalci so lahko 
državljani Republike Slovenije ali tuji državljani. Če je avtor(-ji) glasbe prijavljene 
skladbe tuj državljan, mora izvajalec(-ci) biti državljani Republike Slovenije. Če je 
izvajalec(-ci) prijavljene skladbe tuj državljan(-i), mora biti avtor(-ji) glasbe državljan 
Republike Slovenije. Posameznik se lahko kot avtor (glasbe ali besedila) prijavi na ta 
razpis največ dvakrat (2x). 

 
2. Skladba je lahko dolga največ tri (3) minute. Skladba mora biti izvirna in še 

neobjavljena na dan prijave na razpis. Izbrani izvajalci bodo skupaj s spremljevalnimi 
vokalisti skladbo izvedli v živo na posneto instrumentalno podlago, v skladu s 
standardi in pravili mednarodnega tekmovanja za pesem Evrovizije 2016 ter RTV 
Slovenija. Na odru v živo lahko nastopi največ do šest (6) izvajalcev. 

 
3. Prijavitelji morajo prek spletnega obrazca na spletni strani www.rtvslo.si/ema2016 

naložiti: 

 mp3 skladbe, 

 besedilo skladbe, 

 fotografijo izvajalca, 

 kratko biografijo izvajalca, 

 izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je del javnega razpisa. 

http://www.rtvslo.si/ema2016


4. Prijavo in izjavo vloži in podpiše v imenu oseb, ki niso dopolnile 18 let, njihov zakoniti 
zastopnik. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo naložene na spletnem 
obrazcu do vključno 21. decembra 2015 do polnoči. 

 
5. Prispele prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje generalni direktor 

RTV Slovenija. Strokovna komisija bo izmed prijavljenih skladb izbrala največ do 
dvanajst (12) skladb, ki bodo sodelovale na izborih predstavnika/-ce/-ov RTV 
Slovenija na 61. tekmovanju za Pesem Evrovizije 2016. RTV Slovenija si pridrži pravico 
neposredno povabiti k sodelovanju posamezne avtorje in izvajalce.  
 

6. Za vse izbrane skladbe bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju in ureditvi pravic za 
izvedbo izbora, televizijske oddaje in udeležbo zmagovalne skladbe na pesmi 
Evrovizije 2016, v skladu s standardi in pravili mednarodnega tekmovanja za pesem 
Evrovizije 2016 ter RTV Slovenija. Prijaviteljem vseh izbranih skladb bo RTV Slovenija 
plačala odmeno v višini 350,00 EUR bruto v zvezi z nastopom oz. udeležbo na izboru 
na EMI 2016. 
 

7. Zmagovalna skladba bo izbrana v skladu s priloženimi pravili RTV Slovenija in bo 
zastopala RTV Slovenija na 61. tekmovanju za pesem Evrovizije 2016, ki bo meseca 
maja 2016 v Stockholmu na Švedskem. 
 

8. Pravila izbiranja skladb za sodelovanje in načina glasovanja na izborih predstavnika/-
ce/-ov RTV Slovenija na 61. tekmovanju za pesem Evrovizije 2016, na EMI 2016, so 
objavljena na spletni strani www.rtvslo.si/razpisi z vso razpisno dokumentacijo in so 
tudi na vpogled v Razvedrilnem programu TV Slovenija. S prijavo na javni razpis se 
udeleženci zavezujejo, da sprejemajo pogoje sodelovanja in pravila izbiranja skladb za 
sodelovanje in načina glasovanja na izborih predstavnika/-ce/-ov RTV Slovenija na 61. 
tekmovanju za Pesem Evrovizije 2016. 

 
9. Javni razpis je odprt za prijave od dneva objave do vključno 21. decembra 2015. 

 
 
 
 
direktorica TV Slovenija 
dr. Ljerka Bizilj 
 
generalni direktor RTV Slovenija 
mag. Marko Filli 
 
 

 

http://www.rtvslo.si/razpisi

