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GLASBE 2016«: IZBOR POP-ROCK SKLADBE IN POPEVKE

JAVNI RAZPIS
ZA SODELOVANJE NA FESTIVALU »DNEVI SLOVENSKE ZABAVNE GLASBE 2016«
(IZBOR POP-ROCK SKLADBE IN IZBOR POPEVKE)
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Radiotelevizija Slovenija (Televizija Slovenija, Razvedrilni program) objavlja javni razpis za sodelovanje
na festivalu »DNEVI SLOVENSKE ZABAVNE GLASBE 2016«: izbor pop-rock skladbe 2016 in izbor
popevke 2016, ki bo potekal meseca februarja 2016 v Ljubljani.
V besedilu javnega razpisa in dokumentaciji javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in za ženski spol.
NAMEN JAVNEGA RAZPISA:
Javni razpis se izvaja z namenom spodbujanja kakovostnih razvedrilnih vsebin ter nastajanja
kakovostnih slovenskih skladb oz. slovenske glasbe in njihovega predvajanja, skladno s predpisi, ki
urejajo Radiotelevizijo Slovenija in medije.
Oba tekmovalna izbora - izbor pop-rock skladbe in izbor popevke - bosta potekala z neposrednim
prenosom na Radioteleviziji Slovenija.
POGOJI SODELOVANJA:
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi avtorji glasbe in besedila ter izvajalci, ki izpolnjujejo v tem
javnem razpisu določene pogoje (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji). Prijavitelj zastopa vse
avtorje in izvajalce pri skladbi in je odgovoren za kakovostno in pravočasno izvedbo vseh
obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije. Izvajalci morajo biti na dan 1. 2. 2016 stari
najmanj šestnajst (16) let.
2. Prijavljena skladba je lahko dolga največ tri minute in pol (3 minute in 30 sekund). Besedilo
skladbe mora biti napisano v slovenskem jeziku, izvajalci pa jo morajo v tem jeziku tudi
zapeti. Skladba mora biti izvirna (v celoti in v posameznih delih skladbe) in še ne priobčena
javnosti na dan prijave na javni razpis. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo skladba, če bo
izbrana v tekmovalni program festivala, premierno priobčena javnosti v okviru in za namene
»DNEVOV SLOVENSKE ZABAVNE GLASBE 2016« (snemanje promocijskega gradiva, drugo
morebitno predstavitveno gradivo, izvedba na vajah, živa izvedba na festivalu ipd.). Skladbe,
ki ne pridejo v ožji izbor za izvedbo na festivalu, so od objave obvestila Radiotelevizije
Slovenija proste obveznosti do Radiotelevizije Slovenija po tem javnem razpisu in
Radiotelevizija Slovenija ne pridobi na njih nobenih pravic.

3. Vsak prijavitelj lahko navede preferenco, na kateri izbor želi, da se uvrsti prijavljena skladba
(izbor pop-rock skladbe ali izbor popevke), pri čemer je končna odločitev o uvrstitvi v
posamezen izbor sprejeta na podlagi dogovora med Radiotelevizijo Slovenija in prijaviteljem.
4. Skladbe, ki bodo kandidirale in bodo izbrane v izbor pop-rock skladbe, se lahko izvedejo z
bandom Radiotelevizije Slovenija ali z bandom prijavitelja. Skladbe, ki bodo kandidirale in
bodo izbrane v izbor popevke, se izvedejo z revijskim orkestrom Radiotelevizije Slovenija.
5. S prijavo na ta javni razpis se prijavitelj (ter obenem vsi avtorji in izvajalci, v imenu katerih
prijavitelj prijavlja skladbo) zavezuje, da je seznanjen z besedilom javnega razpisa in besedili
celotne razpisne dokumentacije (prijavni obrazec; izjave avtorjev, izvajalcev in založbe;
pravila javnega razpisa; vzorec pogodbe) ter jih brez pridržkov sprejema. Razpisna
dokumentacija, ki jo sestavljajo: prijavni obrazec, izjave avtorjev, izvajalcev in založbe, pravila
javnega razpisa in vzorec pogodbe so sestavni del tega javnega razpisa.

ODDAJA PRIJAV:
Prijavitelji morajo v roku, ki ga določa ta javni razpis, prek spletnega obrazca na spletni strani
www.rtvslo.si/festival naložiti:
- v celoti izpolnjen in s strani prijavitelja podpisan prijavni obrazec,
- podpisane izjave vseh avtorjev, izvajalcev in založbe (prijavitelj mora pridobiti podpisane
izjave vseh avtorjev, izvajalcev in založbe, ki jih navede na prijavnem obrazcu),
- izvod notnega zapisa skladbe,
- izvod besedila skladbe,
- MP3 tonskega zapisa skladbe (demo posnetek z vokalom),
- fotografijo izvajalca oz. izvajalcev,
- kratki življenjepis izvajalca oz. izvajalcev.
OBRAVNAVA PRIJAV:
Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo naložene na spletnem obrazcu do vključno 30.
septembra 2015 do polnoči in ki jih bodo vložile osebe , ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
Prispele prijave bo ocenila strokovna komisija Radiotelevizije Slovenija, izbrane prijave pa bo
obravnaval tudi programsko-produkcijski odbor Radiotelevizije Slovenija.
Od prijavljenih skladb bo izbranih največ do dvanajst (12) skladb za izbor pop-rock skladbe in največ
do dvanajst (12) skladb za izbor popevke. V kolikor od prijavljenih skladb glede na vsebinske in
tehnične kriterije izbira do dvanajstih (12) skladb za posamezni tekmovalni program oz. izbor ne bo
možna, si Radiotelevizija Slovenija pridrži pravico neposredno povabiti posamezne avtorje in izvajalce
k sodelovanju. Njihove skladbe po enakem postopku kot prijavljene skladbe oceni strokovna komisija
in obravnava programsko-produkcijski odbor Radiotelevizije Slovenija.
Z vsemi prijavitelji skladb, ki bodo izbrani v tekmovalna programa, bo Radiotelevizija Slovenija
sklenila pogodbo. Radiotelevizija Slovenija si pridrži pravico, da določi rok za podpis pogodbe – v
kolikor prijavitelj pogodbe v določenem roku ne podpiše, se obravnava, da je odstopil od sklenitve
pogodbe in da lahko Radiotelevizija Slovenija v skladu z razpisnim postopkom povabi k sodelovanju
drugega prijavitelja skladbe. S pogodbo in njenimi prilogami se določijo medsebojne pravice in
obveznosti strank. Pridržane pravice Radiotelevizije Slovenija ne posegajo v individualne pravice
avtorjev in izvajalcev, s katerimi upravljajo kolektivne organizacije.

Izbrane skladbe bodo predstavljene v enem od tekmovalnih programov Festivala »Dnevi slovenske
zabavne glasbe 2016« februarja 2016 in na festivalskem albumu. Zmagovalni skladbi in druge
nagrajene skladbe bodo izbrane v skladu s pravili, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
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