
 

 
 

 

 

  

 

JAVNI ZAVOD RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, matična št.: 
5056497000, davčna št.: SI 29865174, TRR: SI56 0110 0603 0355 106, odprt pri Banki Slovenije 
Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor, g. Igor Kadunc (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) 
 
in 
 
• PRIJAVITELJ SKLADBE: _______________________, naslov: 
_____________________, davčna št: __________, TRR: SI56 ___________________, odprt 
pri ______________________ (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), 
 
skleneta naslednjo 
 

POGODBO O SODELOVANJU PRI PROJEKTU  
»POPEVKA 2019« 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata naslednje: 

• Prijavitelj je dne _____ prijavil na javno vabilo RTV SLO za sodelovanje na festivalu 
»Popevka 2019« skladbo z naslovom ___________________________ (v nadaljnjem 
besedilu: skladba), ki je bila po pregledu izpolnjevanja vseh pogojev izbrana v 
tekmovalni program »Popevke 2019«. 

• Avtorji skladbe so: _______________________ (avtor glasbe), 
_______________________ (avtor besedila), ________________________ (avtor 
priredbe). 

• Izvajalci skladbe so: __________________________, skupni zastopnik izvajalcev pa je 
______________________. 

• Prijavitelj izjavlja, da so vsi avtorji, izvajalci in morebitna založba seznanjeni z 
besedilom javnega vabila, pravili vabila in ostalo dokumentacijo (prijavni obrazec z 
obveznimi izjavami) ki se vsi štejejo kot sestavni del te pogodbe, ter jih brez pridržkov 
sprejemajo in soglašajo s prenosom materialnih pravic na način in v obsegu, kot sta 
navedena v podpisanem prijavnem obrazcu.  

• Prilogi k tej pogodbi sta pooblastilo izvajalcev njihovem skupnem zastopniku za dajanje 
dovoljenj, potrebnih za izvedbo skladbe v skladu s to pogodbo (priloga št. 1), ter 
pooblastilo avtorjev in izvajalca oz. skupnega zastopnika izvajalcev prijavitelju skladbe 
(priloga št. 2). 

• V tej pogodbi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, se uporabljajo 
kot nevtralni za ženske in za moške. 

 
2. člen 

 



 

 
 

 

 

  

 

Predmet te pogodbe je ureditev medsebojnih pravic in obveznosti pri udeležbi na festivalu 
»Popevka 2019«, izvajanju skladbe, prenosa materialnih pravic na skladbi ter izdaji 
festivalskega albuma. 
 
Skladno s to pogodbo bo prijavitelj zagotovil: 
- da se bodo avtorji, izvajalci in drugi sodelujoči udeležili vaj, predpriprav in snemanj za namen 
izvedbe skladbe na festivalu in snemanja festivalskega albuma ter drugih festivalskih 
aktivnosti; 
- da bodo avtorji, izvajalci in drugi sodelujoči pri sodelovanju po tej pogodbi, kadar bo to 
potekalo v prostorih RTV SLO, spoštovali pravila, navodila in hišni red RTV SLO; 
- da bo skladba v živo izvedena na festivalu »Popevka 2019« skladno z navodili RTV SLO oz. 
organizatorja in pogoji iz vabila in da jo lahko RTV SLO posname na avdio in/ali vizualne nosilce 
za televizijsko, radijsko in spletno predvajanje ter drugo pogodbeno dovoljeno uporabo (npr. 
za izdajo festivalskega albuma oz. kompilacije); 
- bo delo opravljeno kakovostno, strokovno in pravočasno ter upoštevajoč vse omejitve, 
posebna izhodišča in zahteve RTV SLO, ki so opredeljene v projektni dokumentaciji ter 
določene v terminskem načrtu RTV SLO o izvedbi projekta. 
 
O vseh morebitnih spremembah in okoliščinah, ki bi utegnile vplivati na izpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti, je prijavitelj dolžan RTV SLO pravočasno obveščati. 
 
Prijavitelj prevzema vso odgovornost (tudi odškodninsko) za realizacijo pogodbenih 
obveznosti, ki so s to pogodbo in dokumentacijo naložene avtorjem in/ali izvajalcem 
avtorskega dela. 
 
Dela bodo izvedena v obdobju od 01.05.2019 do 15. 09. 2019. 
 
Izpolnitev pogodbenih obveznosti v celoti in v dogovorjenih rokih sta bistveni sestavini te 
pogodbe. 
 

3. člen 
 
RTV SLO bo spoštovala vse moralne pravice, ki pripadajo avtorjem in izvajalcem.  
 
Morebitne nagrade in priznanja, ki so vezana na avtorsko ali izvajalsko delo, v celoti pripadajo 
avtorju oz. izvajalcu. 
 
Avtorji in/ali izvajalci do dokončanja del po tej pogodbi ne bodo prevzeli drugih obveznosti, ki 
bi lahko vplivale na izpolnjevanje njihovih obveznosti po tej pogodbi. 
 
Prijavitelj lahko posameznega izvajalca tekom projekta zamenja in/ali doda dodatnega 
izvajalca samo na podlagi predhodnega soglasja strokovne komisije oz. RTV SLO. 
 



 

 
 

 

 

  

 

V primeru da bo prijaviteljeva skladba na festivalu nagrajena, bo prijavitelj zagotovil, da bodo 
avtorji in izvajalci na prošnjo RTV SLO sodelovali pri promocijskih aktivnostih, ki jih pripravlja 
RTV SLO (npr. intervjuji, gostovanja v oddajah ipd.). 
 

4. člen 
 
Prijavitelj prenaša na RTV SLO krajevno in časovno neomejeno, s pravico nadaljnjega prenosa 
pravic, na avdiovizualnem in tonskem posnetku celotnega festivala izključno, na 
skladbi/tonskem posnetku skladbe pa neizključno, naslednje pravice: 
- pravico reproduciranja, vključno z arhiviranjem 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, objave na 
spletu oz. digitalnih platformah ter predvajanja s časovnim zamikom, 
- pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe, s pravico do uporabe dela v predelani 
oz. prirejeni obliki.  
 
RTV SLO ima izključno pravico do premierne priobčitve skladbe ali delov skladbe javnosti. 
 
Pravica RTV SLO do predelave skladbe se nanaša na uporabo skladbe ali njenih delov za 
izdelavo napovednikov, v promocijske namene in za vključitev v lastno produkcijo RTV SLO. 
Avdiovizualna priredba skladbe (npr. video nadgradnja) se dogovori s posebno pogodbo ali z 
aneksom k tej pogodbi. Predelava skladbe in avdiovizualna priredba skladbe v komercialne 
namene je dovoljena le s predhodnim pisnim soglasjem RTV SLO.  
 
Proizvajalec fonograma skladbe in edini lastnik fonograma skladbe je RTV SLO, ki je v primeru 
reprodukcije, distribucije in druge eksploatacije posnetka skladbe upravičena do ustreznega 
nadomestila proizvajalcev fonogramov pri pristojnih kolektivnih organizacijah, oz. v skladu s 
cenikom RTV SLO za reprodukcijo in distribucijo. 
 
Avtorji in izvajalci skladbe so upravičeni do deleža prihodkov iz naslova reprodukcije in 
distribucije festivalskega albuma v skladu s cenikom RTV SLO, ki ga avtorjem in izvajalcem na 
podlagi nakazila RTV SLO nadalje izplača prijavitelj. 
 
Pridržane pravice RTV SLO ne posegajo v individualne pravice avtorjev in izvajalcev, s katerimi 
upravljajo kolektivne organizacije. 
 

5. člen 
 

V primeru da prijavitelj med trajanjem te pogodbe postane zavezanec za DDV, se šteje, da je 
DDV vštet v vrednost iz prvega odstavka tega člena. 



 

 
 

 

 

  

 

 
6. člen 

 
Izvajalec ne bo sklepal pogodb oz. dogovorov s tretjimi osebami, ki bi bili v nasprotju s to 
pogodbo. Izvajalec se obvezuje, da bo prevzel nase vse morebitne zahtevke, ki bi jih tretje 
osebe uveljavljale proti RTV SLO v zvezi s pravicami, ki se prenašajo s to pogodbo.  
 
Pogodbeni stranki bosta kot zaupne varovali vse podatke, ki se nanašajo na to pogodbo, in ne 
smeta njihove vsebine razkrivati nepooblaščenim tretjim osebam, razen v primeru, kadar tako 
določa zakon. Prijavitelj pod odškodninsko odgovornostjo zagotavlja, da niti on niti avtorji, 
izvajalci in drugi sodelujoči ne bodo posredovali javnosti, drugim medijem in drugim pravnim 
in fizičnim osebam poslovnih podatkov in informacij, ki jih bodo pridobili ali zanje izvedeli pri 
izvajanju pogodbe, kot tudi ne poslovnih skrivnosti, ki jih kot take določi RTV SLO. Za poslovne 
informacije se štejejo vse informacije v zvezi z izvedbo festivala, ki jih RTV SLO ne posreduje 
ali jih ne sme posredovati javnosti. 
 
Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vseh ravnanj, ki materialno ali moralno škodujejo ali 
bi lahko škodovala poslovnim interesom druge stranke. 
 

7. člen 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta varovali vse osebne podatke, povezane s 
predmetom pogodbe in realizacijo projekta. Pogodbeni strani bosta z osebnimi podatki, s 
katerimi se seznanita pri izvajanju pogodbe, ravnali v skladu z določili Splošne uredbe o 
varovanju podatkov in zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  
 
Pogodbeni stranki bosta osebne podatke uporabljali za namene izvajanja te pogodbe in za 
izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter zagotavljali vse potrebne organizacijske, tehnične in 
logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varuje osebne podatke, preprečuje 
slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter 
nepooblaščena obdelava. 
 
Pogodbeni stranki bosta število oseb, ki bodo imele dostop do osebnih podatkov, omejili in 
dostop omogočili le osebam, ki ga potrebujejo ter zagotovili, da so osebe, ki bodo imele dostop 
do osebnih podatkov, zavezane k varovanju osebnih podatkov. 
 

8. člen 
 
Pogodba lahko kadar koli preneha veljati ali se spremeni na podlagi pisnega sporazuma obeh 
pogodbenih strank, še zlasti v primerih višje sile in drugih objektivno opravičljivih razlogov, ki 
jih stranki nista mogli oz. morali vnaprej predvideti. Stranki sta pri zaključku ali spremembi 
pogodbenih obveznosti dolžni upoštevati medsebojne interese.  
 



 

 
 

 

 

  

 

Odpoved pogodbe je možna v skladu z določili Obligacijskega zakonika, lahko pa RTV SLO brez 
odpovednega roka z enostransko pisno izjavo odstopi od pogodbe, če: 

• prijavitelj oziroma avtor/izvajalec kljub predhodnem pisnem opozorilu nadaljujejo s 
kršitvami pogodbenih obveznosti, 

• iz okoliščin primera očitno izhaja, da prijavitelj oziroma avtor/izvajalec ne bodo 
pogodbeno dogovorjenih obveznosti opravili v celoti v določenem roku, 

• ima realizacija takšne napake, da RTV SLO ne more razpolagati s skladbo na način, kot 
je dogovorjen s to pogodbo. 

 
V primeru odstopa od pogodbe je izvajalec odgovoren RTV SLO za nastalo škodo.  
 
Prijavitelj odgovarja RTV SLO tudi za škodo, ki bi po njegovi oziroma avtorjevi/izvajalčevi krivdi 
ali hudi malomarnosti nastala na sredstvih RTV SLO, ki so jim bila v zvezi z izvajanjem 
pogodbenih obveznosti zaupana v uporabo.  
 
V primeru kršitev prijavitelja ali avtorja oziroma izvajalca, ki imajo za posledico neizpolnitev 
samega namena pogodbe (npr. odpovedan nastop ipd.), ali nezmožnost razpolaganja s 
skladbo na dogovorjen način, je prijavitelj dolžan RTV Slovenija plačati pogodbeno kazen v 
višini 3.000,00 EUR. Prijavitelj je v roku trideset (30) dni od umika skladbe dolžan plačati RTV 
SLO pogodbeno kazen v višini 3.000,00 EUR tudi v primeru, če brez soglasja RTV SLO skladbo 
umakne iz nadaljnjega sodelovanja v okviru festivala po izdelavi priredbe in začetku snemanja 
skladbe (realizacija). 
 

9. člen 
 
Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist, z namenom vplivati na: 

• pridobitev posla,  
• sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,  
• opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
• drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki 
ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,  

je ta pogodba nična. 
 

10. člen 
 
Skrbnika pogodbe sta: 

• na strani RTV SLO: ___________________, kontaktni naslov: __________________, 
• na strani prijavitelja: _________________, kontaktni naslov: __________________. 

 



 

 
 

 

 

  

 

Skrbnika pogodbe sta dolžna skrbeti za dosledno in pravočasno izvajanje pogodbenih določil 
ter za medsebojno obveščanje in sodelovanje na podlagi te pogodbe. Pogodbeni stranki lahko 
kadar koli zamenjata skrbnika pogodbe na podlagi predhodnega pisnega obvestila. 
 

11. člen 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta vsa morebitna nesoglasja in spore iz te pogodbe 
reševali po mirni poti. Če takšna rešitev ne bo možna, bosta spor predložili v reševanje 
pristojnemu sodišču v Ljubljani. 
 
Stranki se dogovorita, da se za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, uporabljajo predpisi 
Republike Slovenije. 
 

12. člen 
 
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  
 
Spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki.  
 
Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) 
izvod. 
 
 
Številka pogodbe: __/2019 
 
 
Kraj in datum podpisa:     Kraj in datum podpisa: 
 
__________________________                                 
____________________________ 
 
 
PRIJAVITELJ                                                                   RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
         
                                  Generalni direktor 
________________               Igor Kadunc, MBA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

  

 
 
Priloga št. 1 k pogodbi 
 
 

P O O B L A S T I L O  S K U P N E M U  Z A S T O P N I K U  I Z V A J A L C E V  
( p o o b l a s t i l o  s e  i z p o l n i  i n  p r e d l o ž i  p r i j a v i  l e  v  p r i m e r u ,  č e  p r i  

i z v e d b i  s k l a d b e  s o d e l u j e  v e č  k o t  e n  ( 1 )  i z v a j a l e c )  
 
Spodaj podpisani izvajalci na podlagi 119. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
pooblaščamo ……………………… kot našega zastopnika za dajanje dovoljenj, potrebnih za izvedbo skladbe 
v skladu z objavljenimi pogoji RTV Slovenija, še zlasti pa za prenos materialnih pravic izvajalcev na 
izvedbi, ki bo predmet pogodbe številka …………………………….. med RTV Slovenija in prijaviteljem 
skladbe na festival »Popevka 2019«. S podpisom tudi izjavljamo, da se strinjamo z vrsto, obsegom ter 
omejitvami, s katerimi se materialne pravice izvajalcev na podlagi navedene pogodbe prenašajo na 
RTV Slovenija. 
 
Soglašamo, da prijavitelj skladbe sklene pogodbo z RTV Slovenija in izvede morebitna izplačila 
izvajalcem na podlagi sklenjene pogodbe .  
 
 
 
IZVAJALEC:                                                       KRAJ, DATUM, PODPIS: 
 
1) ________________________                  ________________________________________ 
 
2) ________________________                  ________________________________________ 
 
3) ________________________                  ________________________________________ 
 
4) ________________________                  ________________________________________ 
 
5) ________________________                  ________________________________________ 
 
6) ________________________                  ________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

 
 

 
Priloga št. 2 k pogodbi 

 
P O O B L A S T I L O  A V T O R J E V  I N  I Z V A J A L C A  /  S K U P N E G A  Z A S T O P N I K A  

I Z V A J A L C E V  P R I J A V I T E L J U  S K L A D B E  
 

 

Spodaj podpisani avtorji ter izvajalec oz. skupni zastopnik več izvajalcev izjavljamo, da smo seznanjeni 
z vsebino pogodbe številka ……………………………………….., ki bo sklenjena med RTV Slovenija 
in prijaviteljem skladbe na festival »Popevka 2019«. Prijavitelja skladbe pooblaščamo, da opravi vsa 
dejanja v zvezi s sklenitvijo navedene pogodbe, še zlasti pa za prenos materialnih pravic avtorjev in 
izvajalcev na skladbi oz. izvedbi skladbe, ki bo predmet pogodbe. S podpisom tudi izjavljamo, da se 
strinjamo z vrsto, obsegom ter omejitvami, s katerimi se materialne pravice avtorjev in izvajalcev na 
podlagi navedene pogodbe prenašajo na RTV Slovenija. 
 
Soglašamo, da prijavitelj sklene pogodbo z RTV Slovenija in izvede morebitna izplačila avtorjem in 
izvajalcem na podlagi sklenjene pogodbe.  
 
Seznanjeni smo z Obvestilom RTV Slovenija posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu 
osebnih podatkov (GDPR) o varstvu osebnih podatkov, ki je bilo tudi del objavljene dokumentacije 
javnega vabila.  
 
 
                                                                               KRAJ, DATUM, PODPIS: 
AVTOR GLASBE: 
 
1) ________________________                  ________________________________________ 
 
2) ________________________                  ________________________________________ 
 
AVTOR BESEDILA SKLADBE: 
 
1) ________________________                  ________________________________________ 
 
2) ________________________                  ________________________________________ 
 
AVTOR PRIREDBE: 
 
1) ________________________                  ________________________________________ 
 
2) ________________________                  ________________________________________ 
 
IZVAJALEC / SKUPNI ZASTOPNIK IZVAJALCEV: 
 
1) ________________________                  ________________________________________ 
 


