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JAVNI RAZPIS
ZA SODELOVANJE NA FESTIVALU »POPEVKA 2018«
Radiotelevizija Slovenija (Televizija Slovenija, Razvedrilni program) objavlja javni razpis za sodelovanje
na festivalu »POPEVKA 2018«. Tekmovalni izbor bo potekal z neposrednim prenosom na Radioteleviziji
Slovenija.

POGOJI SODELOVANJA:
1. Na razpis se lahko prijavijo vsi avtorji skladb (glasbe, besedila, priredbe oz. aranžmaja) in
izvajalci (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje.
Prijavitelj, ki mora imeti dopolnjenih 18 let, 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. 9. 2018 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 razpis. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo skladba, če bo izbrana v tekmovalni
program festivala, premierno priobčena javnosti v okviru in za namene »Popevke 2018«
(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 proste obveznosti do Radiotelevizije Slovenija.
3. Izbrani izvajalci bodo skupaj s spremljevalnimi vokalisti skladbo izvedli v živo z revijskim
orkestrom Radiotelevizije Slovenija ali z ansamblom Radiotelevizije Slovenija (v primeru da bo
to izvedljivo in v skladu s produkcijskimi zmogljivostmi neposrednega televizijskega prenosa).
4. Prijavitelji morajo prek spletnega obrazca na spletni strani www.rtvslo.si/popevka2018
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),
• za prijavo na izbor popevke izvod notnega zapisa skladbe,
• besedilo skladbe,
• MP3 tonskega zapisa skladbe (demo posnetek z vokalom),
• fotografijo izvajalca oz. izvajalcev,
• kratek življenjepis izvajalca oz. izvajalcev.
Prijavitelji skladb, ki bodo sprejete v tekmovalni program in ki se bodo izvedle z ansamblom
(bandom) Radiotelevizije Slovenija, bodo morali v roku, ki ga določi Radiotelevizija Slovenija,
najkasneje pa do 31. 7. 2018, oddati tudi posnetek skladbe oz. delov skladbe v naslednji obliki:
v formatu wav ali BWF 48 kHz -24 bit. Posnetku skladbe bodo morali biti predloženi tudi
»backing tracks« (stereo zapisi, ki se predvajajo hkrati z živo izvedbo skladbe).
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5. Prijavo in izjavo podpiše v imenu oseb, ki niso dopolnile osemnajst (18) let, njihov zakoniti
zastopnik.
6. Prijavitelji navedejo v prijavi, ali želijo, da se njihova skladba na tekmovanju izvede v živo z
revijskim orkestrom Radiotelevizije Slovenija ali z ansamblom (band) Radiotelevizije Slovenija.
Dokončna odločitev o tem je v pristojnosti Radiotelevizije Slovenija.
7. Razpis je odprt za prijave do 8. 4. 2018. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo
naložene na spletnem obrazcu do vključno 8. 4. 2018 do polnoči.
8. S prijavo na razpis se prijavitelj (ter obenem vsi avtorji in izvajalci, v imenu katerih prijavitelj
prijavlja skladbo) zavezuje, da je seznanjen z besedilom javnega razpisa in ostale razpisne
dokumentacije (prijavni obrazec; izjave avtorjev, izvajalcev in založbe) ter jih brez pridržkov
sprejema.
9. Prispele prijave bo po preteku roka za oddajo prijav ocenjevala najmanj tričlanska strokovna
komisija, ki jo na predlog odgovornega urednika Razvedrilnega programa TV Slovenija potrdi
direktor Televizije Slovenija in imenuje generalni direktor Radiotelevizije Slovenija. Največje
število izbranih skladb, ki jih izbere strokovna komisija, in postopek izbora zmagovalne skladbe
bosta določena ob potrditvi in objavi Pravil izbiranja skladb za sodelovanje in načina glasovanja
na izboru Popevke 2018, ki bodo objavljena do 30. 3. 2018. Poleg prijavljenih skladb si
Radiotelevizija Slovenija pridrži pravico neposredno povabiti k sodelovanju poljubno število
avtorjev ali/in izvajalcev.
10. RTV Slovenija bo objavila seznam izbranih skladb najpozneje 18. 4. 2018 na spletni strani
www.rtvslo.si.
11. Z vsemi prijavitelji skladb, ki bodo izbrane v tekmovalni program »Popevke 2018«, bo
Radiotelevizija Slovenija sklenila pogodbo, s katero se bodo uredile medsebojne pravice in
obveznosti strank glede udeležbe na festivalu, izvajanja skladbe ter izdaje festivalskega
albuma.
12. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.rtvslo.si/razpisi in je tudi na vpogled
v Razvedrilnem programu Televizije Slovenija. S prijavo na razpis se udeleženci zavezujejo, da
sprejemajo pogoje sodelovanja iz tega razpisa.
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