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Želena izvedba prijavljene skladbe (obkrožiti): 
 
A     izvedba z revijskim orkestrom RTV Slovenija 
 
B     izvedba z ansamblom (bandom) RTV Slovenija  
 
Prijavitelj sem seznanjen, da je dokončna odločitev o izvedbi prijavljene skladbe v pristojnosti RTV 
Slovenija. 
     
V primeru dokončnega izvedbe pod A soglašamo, da o avtorju (avtorjih) priredbe dokončno odloči RTV 
Slovenija. 
 
 
Drugo (morebitne druge opombe prijavitelja):  ____________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________  



 
• Spodaj podpisani izjavljamo in zagotavljamo, da je skladba, s katero se odzivamo na vabilo, 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.  

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

• V primeru da avtor ali izvajalec še ni dopolnil 18 let, prijavo v njegovem imenu oz. zanj podpiše 
njegov zakoniti zastopnik/skrbnik/nosilec starševske odgovornosti. V tem primeru je treba 
prijavnemu obrazcu priložiti tudi podpisano prijavo za vsako osebo mlajšo od 18 let – 
OBRAZEC_prijava osebe mlajše od 18 let. 

• Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik zagotavljamo, da bomo omogočili izvedbo 
skladbe v okviru in pod pogoji RTV Slovenija, z ustreznim prenosom materialnih pravic. 
Zagotavljamo, da se bomo v primeru izbire udeležili vaj in drugih aktivnosti v zvezi z izborom 
skladb za festival "POPEVKA 2019". Avtorji in izvajalci bomo v primeru izbora skladbe 
upoštevali napotke programsko produkcijske ekipe RTV Slovenija, ki skrbi za realizacijo 
tekmovalnih skladb, in  kreativnega dela ekipe RTV Slovenija pri predstavitvi in oblikovanju 
nastopa izvajalcev (režiser, scenograf, oblikovalec luči, kostumograf). Avtorji in izvajalci bomo 
opravili pogodbeno delo v dogovorjenih rokih in se v celoti ravnali po določilih pogodbe ter 
navodilih RTV Slovenija. 

• Spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik izjavljamo, da smo izključni imetniki vseh avtorskih 
in izvajalskih pravic na delu in da teh pravic nismo prenesli na tretje osebe in jih, v skladu z 
vabilom, tudi ne bomo prenesli na tretje osebe. Avtorji , izvajalci in založnik zagotavljamo, da 
je prijavljeno delo tako v celoti kot v posameznih delih izvirno avtorsko delo, ki še ni bilo 
priobčeno javnosti in do ustreznega obvestila RTV Slovenija tudi ne bo priobčeno javnosti. 
Premierno pa bo, če bo izbrano v tekmovalni program, priobčeno javnosti v okviru in za 
namene izvedbe festivala »Popevka 2019«. 

• Avtorji, izvajalci in založnik smo seznanjeni z besedilom vabila in dokumentacije ter ga brez 
pridržkov sprejemamo. S tem sprejemamo vso odgovornost za morebitne zahtevke tretjih 
oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpela RTV Slovenija. 

• V primeru izbora skladbe v tekmovalni program festivala »Popevka 2019« avtorji, izvajalci in 
založnik dovoljujemo: 

- izvajanje skladbe v okviru RTV Slovenija za namen izvedbe festivala in živo izvedbo skladbe na 
festivalu pod pogoji iz vabila,  
- snemanje skladbe na nosilce zvoka za namen izdaje festivalskega albuma oz. kompilacije,  
predvajanje in uporabo skladbe v programih RTV Slovenija, reprodukcijo, distribucijo in javno 
priobčitev, 
- televizijsko in radijsko snemanje žive izvedbe skladbe na festivalu. 
RTV Slovenija pridobi krajevno in časovno neomejeno, s pravico nadaljnjega prenosa pravic, na 
avdiovizualnem in tonskem posnetku celotnega festivala izključno, na skladbi oz. tonskem posnetku 
skladbe pa neizključno, 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 in pravico avdiovizualne priredbe, s pravico do uporabe del v predelani oz. prirejeni 
obliki. 
 



Ne glede na prejšnji odstavek se avtorji, izvajalci in založnik strinjamo, da sta predelava in avdiovizualna 
priredba dela možni le ob predhodnem soglasju RTV Slovenija, morebitna avdiovizualna priredba (npr. 
video nadgradnja ipd.) pa je stvar posebne pogodbe. Pridržane pravice RTV Slovenija ne posegajo v 
individualne pravice avtorjev in izvajalcev, s katerimi upravljajo kolektivne organizacije. 
 
Proizvajalec fonograma skladbe in edini lastnik fonograma je RTV Slovenija. V primeru reprodukcije, 
distribucije in druge eksploatacije dela, kadar ima RTV Slovenija neizključne pravice, je RTV Slovenija 
upravičena do nadomestila v skladu s cenikom RTV Slovenija za reprodukcijo in distribucijo. 
 
Izvajalec tudi izjavljam, da imam oz. bom imel na dan 1. 9. 2019 dopolnjenih vsaj šestnajst (16) let in 
bom na poziv oz. po potrebi omogočil RTV Slovenija vpogled v podatke. 

 
 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOST 

Vaše osebne podatke potrebujemo za izvedbo sodelovanja in izbora skladb za festival 
"POPEVKA 2019", obdelovali jih bomo na podlagi pogodbe, saj drugače izvedba izbora in 
dogodka ni mogoča. Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je 
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo 
takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. 

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, kot upravljavec osebnih podatkov za namen 
izvedbe izbora skladb za festival "POPEVKA 2019" obdeluje vaše osebne podatke v skladu z 
varstvom in zavarovanjem osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (GDPR), 
nacionalni zakonodaji in internem Pravilniku. Osebnih podatkov ne bomo uporabili za druge 
namene. V okviru izvedbe bomo omejen obseg vaših osebnih podatkov (zgolj tiste, ki jih 
potrebujejo za oceno) posredovali članom strokovne komisije in članom žirije, ki se z izjavo 
zavežejo k skrbnemu ravnanju in varstvu vaših osebnih podatkov. V okviru izvedbe pa bodo 
naslednji osebni podatki posredovani javnosti (promocija, novinarski prispevki) za potrebe 
uveljavljanja navedenega namena: ime in priimek, fotografija, opis ustvarjalno-glasbenega 
delovanja izvajalca. Podatke tistih, ki bodo izbrani za nastop na dogodku in s katerimi bomo 
sklenili pogodbe o nastopu, bomo posredovali tudi uporabnikom, katerim moramo podatke 
posredovati za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti. 

V primeru, da avtor ali izvajalec v času pridobivanja osebnih podatkov še ni dopolnil 18 let, 
njegov zakoniti zastopnik / skrbnik / nosilec starševske odgovornosti izpolni in PODPIŠE prijavo 
za osebo mlajšo od 18 let (OBRAZEC_prijava osebe mlajše od 18 let) in jo priloži k prijavi.  
 
Prijavitelj s podpisom na izjavi zagotavlja, da je pridobil dovoljenje za posredovanje osebnih 
podatkov: ime in priimek izvajalca/-cev, avtorja/-jev glasbe, besedila, priredbe, opis 
ustvarjalno-glasbenega delovanja, zvočnega posnetka in fotografijo izvajalca/-cev in da je 
navedene seznanil z Obvestilom posameznikom o varstvu osebnih podatkov. 
 
Pridobljene osebne podatke bo RTV Slovenija obdelovala do določenih rokov hrambe:   
• najmanj do zaključka izbora izbranih skladb in objave seznama izbranih skladb, osebne 

podatke vseh udeležencev, razen če kak drug zakon določa drugače; 
• najmanj do končnega izbora skladb oz. končne izvedbe festivala "POPEVKA 2019", osebne 

podatke izbranih udeležencev, razen če kak drug zakon določa drugače. 
 
RTV Slovenija skrbno varuje vaše osebne podatke in vam zagotavlja pravice, ki so opredeljene 
v Politiki varstva osebnih podatkov in zasebnosti RTV Slovenija. Če menite, da obdelava 
osebnih podatkov krši vaše pravice, se lahko obrnete na Pooblaščenca za varstvo osebnih 
podatkov RTV Slovenija: 01/475 44 66, vop@rtvslo.si ali/in pritožbo podate Informacijskemu 



pooblaščencu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01/230 97 30, 
spletna stran: www.ip-rs.si. 
 

 
Spodaj podpisani izvajalci za našega skupnega zastopnika izmed sebe določamo: 
_______________________________  
(vpisati ime in priimek enega od izvajalcev) in ga s podpisi pooblaščamo, da nas zastopa za dajanja 
dovoljenj, potrebnih za izvedbo. 
 
Spodaj podpisani avtorji in izvajalec oz. skupni zastopnik izvajalcev ter založnik s podpisi izjavljamo, da 
dovoljujemo, da prijavitelj prijavi skladbo na vabilo RTV Slovenija za izbor skladb za festival "POPEVKA 
2019" in da nas zastopa pri vseh dejanjih v zvezi z vabilom, izborom skladb ter pri prenosu materialnih 
pravic na skladbi na RTV Slovenija. 
 

AVTOR/-JI GLASBE 
 
 

Ime in priimek: 
 
 

Podpis: 

AVTOR/-JI BESEDILA 
 

Ime in priimek: 
 
 

Podpis: 

AVTOR/-JI PRIREDBE 
* v primeru izvedbe z revijskim 

orkestrom Radiotelevizije Slovenija se 

avtor(ji) priredbe šteje(jo) kot predlog, o 

katerem dokončno odloči Radiotelevizija 

Slovenija 

 

Ime in priimek: 
 
 

Podpis: 

IZVAJALEC/-CI 
 
 

Ime in priimek: 
 
 

Podpis: 

ZALOŽNIK Ime in priimek (zastopnik 
založnika):  

Podpis: 

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

 
 

http://www.ip-rs.si/

