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IZJAVA IZVAJALCA SKLADBE 

 
Spodaj podpisani izvajalec skladbe izjavljam, da bom prijavljeno skladbo pod pogoji javnega poziva  

izvedel v okviru projekta »IMAMO NOVO GLASBO«. Izvajalec sem seznanjen z besedilom javnega 

poziva in besedili celotne razpisne dokumentacije (prijavni obrazec; izjava avtorja, izjava izvajalca in 

izjava založbe) ter jih brez pridržkov sprejemam. S tem sprejemam vso odgovornost za morebitne 

zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpela Radiotelevizija Slovenija. 

 

V primeru izbora skladbe v realizacijo v okviru projekta » IMAMO NOVO GLASBO«, bom izvajalec: 

- izvajal skladbo v okviru Radiotelevizije Slovenija za namen izvedbe projekta in skladbo živo izvedel 

na morebitnem koncertnem dogodku / oddaji z izbranimi deli poziva Imamo novo glasbo, v kolikor bo 

do nje prišlo,  

- dovolil snemanje izvedbe skladbe na nosilce zvoka za namen arhivskega snemanja, izdaje singla in 

albuma oz. kompilacije in dovolil uporabo posnetka izvedbe skladbe ter predvajanje in uporabo 

izvedbe skladbe v programih RTV SLO, reprodukcijo, distribucijo in javno priobčitev, 

- dovolil televizijsko in radijsko snemanje žive izvedbe skladbe na morebitnem koncertnem dogodku 

/ oddaji v okviru projekta IMAMO NOVO GLASBO. 

 

 

Radiotelevizija Slovenija pridobi - s pravico nadaljnjega prenosa pravic, na avdiovizualnem in tonskem 

posnetku morebitnega koncertnega dogodka z izbranimi skladbami projekta IMAMO NOVO GLASBO 

izključno, na skladbi oz. tonskem posnetku skladbe pa neizključno, krajevno in časovno neomejeno,  

naslednje pravice: 

- pravico reproduciranja (vključno z arhiviranjem posnetka in shranjevanjem v elektronski obliki),  

- pravico distribuiranja (vključno s pravico do uvoza), 

- pravico dajanja v najem, 

- pravice priobčitve javnosti: javnega izvajanja, javnega prenašanja, javnega predvajanja s fonogrami 

in videogrami, javnega prikazovanja, radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne retransmisije, 

sekundarnega radiodifuznega oddajanja, dajanja na voljo javnosti (vključno z vsemi spletnimi 

pravicami), 

- pravico predelave posnetka izvedbe in pravico avdiovizualne priredbe posnetka izvedbe 

Ne glede na prejšnji odstavek se izvajalec strinjam, da sta predelava in avdiovizualna priredba dela 

možni le ob predhodnem soglasju Radiotelevizije Slovenija, morebitna avdiovizualna priredba (npr. 

video nadgradnja ipd.) pa je stvar posebne pogodbe. Pridržane pravice Radiotelevizije Slovenija ne 

posegajo v individualne pravice avtorjev in izvajalcev, s katerimi upravljajo kolektivne organizacije. 

 

Proizvajalec fonograma skladbe oz. izvedbe skladbe in edini lastnik fonograma je Radiotelevizija 

Slovenija. V primeru reprodukcije, distribucije in druge eksploatacije dela, kadar ima Radiotelevizija 

Slovenija neizključne pravice, je Radiotelevizija Slovenija upravičena do nadomestila v skladu s 

cenikom Radiotelevizije Slovenija za reprodukcijo in distribucijo. 

 



S podpisom te izjave pooblaščam prijavitelja skladbe, da me zastopa pri vseh dejanjih v zvezi z javnim 

razpisom in za prenos materialnih pravic na skladbi na Radiotelevizijo Slovenija. 

 

Izvajalec tudi izjavljam, da imam oz. bom imel na dan 15. 1. 2017 dopolnjenih vsaj šestnajst (16) let in 

bom na poziv oz. po potrebi sporočil Radioteleviziji Slovenija točne podatke, v skladu s predpisi, ki 

urejajo varstvo osebnih podatkov. Radioteleviziji Slovenija dovoljujem zbirati in razpolagati z mojimi 

osebnimi podatki za namene izvedbe tega javnega razpisa. 

 

 

Datum: __________________ 

 

 

                                                                                                    Podpis izvajalca
1
:  

 

                                                                                       ____________________________ 

 

 

                                                           
1
 V primeru, da ima izvajalec manj kot osemnajst (18) let, podpiše izjavo njegov zakoniti zastopnik. 


