
 

                                                    

                                                                                   IZJAVA  

(JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE NA IZBORU PREDSTAVNIKA RTV SLOVENIJA NA 63. TEKMOVANJU ZA PESEM 
EVROVIZIJE 2018) 

 

1. Spodaj podpisani izjavljamo in zagotavljamo, da je skladba, s katero se prijavljamo na javni razpis, v celoti in 
v posameznih delih izvirno avtorsko delo ter da v zvezi s tem sprejmemo vso moralno in materialno 
odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpela RTV Slovenija.  

2. Avtorji, izvajalci in založnik s podpisom zagotavljamo, da skladba še ni bila javno predvajana, izvedena ali 
kako drugače priobčena javnosti in da tudi ne bo javno predvajana, izvedena ali kako drugače priobčena 
javnosti pred izborom skladbe za pesem Evrovizije 2018, oz. do objave obvestila o neizboru skladbe. 

3. Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik zagotavljamo, da se strinjamo s pogoji, objavljenimi v tem 
razpisu. 

4. Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik zagotavljamo, da bomo omogočili izvedbo skladbe v okviru in 
pod pogoji RTV Slovenija, v primeru zmage pa bomo omogočili izvedbo skladbe na 63. tekmovanju za pesem 
Evrovizije 2018, z ustreznim prenosom materialnih pravic, vse v skladu s pogoji, standardi in pravili 
mednarodnega tekmovanja za pesem Evrovizije 2018 ter RTV Slovenija. 

5. Spodaj podpisani, v primeru izbora skladbe, s podpisom te izjave soglašamo in prenašamo na RTV Slovenija 
materialne avtorske pravice na avtorskem delu oz. materialne pravice izvajalcev na izvedbi avtorskega dela v 
celoti ali v delih, morebitnih izvlečkih avtorskega dela oz. izvedbe, njunem prevodu, njunih predelavah ali pri 
tem delu oz. izvedbi nastalih fotografijah in avdio in/ali vizualnih posnetkov oz. zapisov, še zlasti pa: 

 pravico do prve objave avtorskega dela,  

 pravice do tonskega in/ali vizualnega snemanja izvedbe avtorskega dela, 

 pravico AV priredbe avtorskega dela oz. izvedbe za namen produkcije avdiovizualnega dela, 

 pravico reproduciranja avtorskega dela oz. izvedbe na avdiovizualnih nosilcih, vključno s pravico do 
shranitve v elektronski obliki,  

 pravico distribuiranja dela na avdiovizualnih nosilcih (posnetek izvedbe avtorskega dela z 
morebitnega TV prenosa), vključno s pravico do uvoza, 

 pravico javnega prenašanja, 

 pravico radiodifuznega oddajanja, 

 pravici radiodifuzne retransmisije in sekundarnega radiodifuznega oddajanja, 

 pravico dajanja na voljo javnosti izvedbe avtorskega dela ter avdiovizualnih nosilcev s posnetki 
izvedbe avtorskega dela, kar vključuje tudi spletne pravice. 

Materialne avtorske in izvajalske pravice se za namen Pesmi Evrovizije 2018 prenašajo izključno, prostorsko 
in časovno neomejeno, s pravico prenosa na tretje osebe.  
 
V izogib dvomu se avtor/izvajalec strinjam, da lahko RTV Slovenija vse avdiovizualne posnetke oz. zapise, 
avdiovizualno delo in fotografije avtorja in izvajalca, ki nastanejo v procesu RTV produkcije prireditve, 
neomejeno komercialno in nekomercialno izkorišča v okviru svoje registrirane dejavnosti brez dodatnega 
finančnega nadomestila avtorju/izvajalcu.   

 
Avtorji in izvajalci se zavezujejo, da bodo v primeru izbora skladbe opravili svoje delo v skladu z naslednjimi 
določili: 

a) sodelovali bodo na vseh vajah in promocijskih aktivnostih za izbor skladbe za pesem Evrovizije 
2018; 
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b) izvajalci bodo upoštevali napotke programsko produkcijskega ekipe RTV Slovenija, ki skrbi za 
realizacijo skladb na izboru, in kreativnega dela ekipe RTV Slovenija pri predstavitvi in oblikovanju 
nastopa izvajalca (režiser, scenograf, oblikovalec luči, kostumograf); 

c) avtorji in izvajalci bodo opravili pogodbeno delo v dogovorjenih rokih in se v celoti ravnali po 
določilih pogodbe ter navodilih RTV Slovenija; 

d) v primeru zmage na izboru bodo na poziv RTV Slovenija pristopili k sklenitvi morebitne posebne 
pogodbe, s katero se uredijo razmerja v zvezi z udeležbo na 63. tekmovanju za pesem Evrovizije 
2018, ki bo meseca maja 2018 na Portugalskem, v skladu z mednarodnimi pogodbami in pravili 
tekmovanja (v ta namen bodo avtorji in izvajalci zmagovalne skladbe po potrebi tudi ustrezno 
uredili oz. prenesli posamezne materialne pravice na skladbi skladno z mednarodnimi pogodbami 
in pravili tekmovanja). 
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PODPIS   
 

 
V izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo 
enakovredno za oba spola. 

                                                 
1
 V primeru, da avtor ali izvajalec še ni dopolnil 18 let, izjavo podpiše njegov zakoniti zastopnik. 


