VABILO ZA SODELOVANJE NA IZBORU PREDSTAVNIKA RTV SLOVENIJA NA 65.
TEKMOVANJU ZA PESEM EVROVIZIJE 2020, »EMA 2020«
RTV Slovenija (TV Slovenija, Razvedrilni program) objavlja vabilo za sodelovanje na izboru predstavnika
RTV Slovenija na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije 2020, »EMA 2020«.
Izbor skladb, ki bodo sodelovale na izboru predstavnika RTV Slovenija na 65. tekmovanju za pesem
Evrovizije 2020, »EMA 2020«, bo potekal v dveh (2) kategorijah: v kategoriji novincev (kategorija A) in
v kategoriji uveljavljenih izvajalcev (kategorija B). Izbrane skladbe iz kategorije novincev se bodo
predhodno med seboj pomerile v spletnem predtekmovanju »EMA FREŠ«. Določeno število skladb iz
kategorije novincev se bo v nadaljevanju izbora pridružilo izbranim skladbam iz kategorije uveljavljenih
izvajalcev, skupaj pa se bodo predstavile na glavnem tekmovalnem izboru »EMA 2020«.
POGOJI SODELOVANJA
Vabilu se lahko odzovejo vsi avtorji skladb (glasbe, besedila, priredbe oz. aranžmaja) in izvajalci, ki
izpolnjujejo v tem vabilu določena pogoja:
1) Izvajalci morajo biti na dan 1. februar 2020 stari najmanj šestnajst (16) let.
2) Glavni izvajalec ali vsaj polovica glavnih izvajalcev v večizvajalskih zasedbah prijavljene skladbe mora
imeti stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. To ne velja za spremljevalne izvajalce
(spremljevalne vokale).
Prijavitelj skladbe mora biti na dan prijave polnoletna oseba.
Skladba sme biti dolga največ tri (3) minute, na odru v živo pa jo lahko izvaja oz. nastopi največ do šest
(6) izvajalcev, vključno s spremljevalnimi vokalisti. Skladba mora biti v celoti in v posameznih delih
izvirna in še ne priobčena javnosti.
Posamezni izvajalec se lahko kot glavni vokalist na izbor predstavnika RTV Slovenija za 65. tekmovanje
za pesem Evrovizije 2020, »EMA 2020«, uvrsti le z eno (1) skladbo.
Izvajalci izbranih skladb bodo skupaj s spremljevalnimi vokalisti skladbo izvedli v živo na posneto
instrumentalno podlago v skladu s standardi in pravili mednarodnega tekmovanja za pesem Evrovizije
2020 ter pravili RTV Slovenija.
PRIJAVNI KATEGORIJI
KATEGORIJA A (NOVINCI):
V to kategorijo se prijavijo skladbe, ki jih izvajajo izvajalci, ki na dan 1. februar 2020 še ne štejejo
šestindvajset (26) let in ki so do istega dne, 1. februarja 2020, komercialno izdali največ tri (3) avtorske
skladbe.
KATEGORIJA B (UVELJAVLJENI IZVAJALCI):
V to kategorijo se prijavijo vse skladbe, ki jih izvajajo izvajalci, ki so na dan 1. februar 2020 komercialno
izdali več kot tri (3) avtorske skladbe.
Skladba je komercialno izdana, če je bila dana na tržišče z namenom prodaje kot samostojna skladba
ali kot del CD-ja ali kompilacije.
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Dokončno odločitev o uvrstitvi skladbe v kategorijo sprejme RTV Slovenija, ki si pridrži pravico, da
umesti posamezno skladbo v drugo kategorijo od tiste, ki jo je ob prijavi označil prijavitelj skladbe, če
ugotovi, da skladba ne izpolnjuje pogojev za tekmovanje v prijavljeni kategoriji. Če se bo v KATEGORIJO
A (NOVINCI) prijavilo premalo skladb za izvedbo spletnega predtekmovanja »EMA FREŠ«, se bodo v tej
kategoriji prijavljene skladbe v nadaljevanju obravnavale v KATEGORIJI B (UVELJAVLJENI IZVAJALCI).
ROK ZA PRIJAVO IN POSTOPEK PRIJAVE
KATEGORIJA A (NOVINCI):
Prijavitelji lahko skladbe, ki skupaj z izvajalci izpolnjujejo pogoje za tekmovanje v kategoriji novincev,
prijavijo od dneva objave vabila, ki je 1. avgust 2019, do vključno 19. septembra 2019 do polnoči.
Prijavitelji prijavijo skladbe tako, da na spletni obrazec www.rtvslo.si/ema2020 naložijo:
• posnetek skladbe v mp3 formatu,
• besedilo skladbe,
• fotografijo izvajalca,
• opis ustvarjalno-glasbenega delovanja izvajalca,
• v celoti izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je del vabila.
Prijavitelji morajo hkrati na ftp strežnik ftp.rtvslo.si naložiti :
• horizontalni video posnetek izvedbe dela prijavljene skladbe, do največ ene (1) minute, v visoki
resoluciji (HD) – vokali v živo; posnetek poimenujte: izvajalec_naslovskladbe
• horizontalni videoposnetek s predstavitvijo izvajalca, do največ trideset (30) sekund, v visoki
resoluciji (HD); posnetek poimenujte: izvajalec_predstavitev
Uporabniško ime za ftp strežnik: Ema2020
Geslo: ema2020rtv
Za nalaganje posnetkov priporočamo uporabo ftp klienta - kot na primer filezilla:
https://filezilla-project.org/download.php?platform=win64
Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo naložene na spletnem obrazcu www.rtvslo.si/ema2020
in ftp strežnik ftp.rtvslo.si do vključno 19. septembra 2019 do polnoči.

KATEGORIJA B (UVELJAVLJENI IZVAJALCI):
Prijavitelji lahko skladbe, ki skupaj z izvajalci izpolnjujejo pogoje za tekmovanje v kategoriji uveljavljenih
izvajalcev, prijavijo od dneva objave vabila, ki je 1. avgust 2019, do vključno 18. novembra 2019 do
polnoči.
Prijavitelji prijavijo skladbe tako, da na spletni obrazec www.rtvslo.si/ema2020 naložijo:
• posnetek skladbe v mp3 formatu,
• besedilo skladbe,
• fotografijo izvajalca,
• opis ustvarjalno-glasbenega delovanja izvajalca,
• v celoti izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je del vabila.
Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo naložene na spletnem obrazcu www.rtvslo.si/ema2020
do vključno 18. novembra 2019 do polnoči.
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POSTOPEK IZBIRE SKLADB
Prispele prijave iz obeh kategorij bo po preteku rokov za oddajo prijav ovrednotila najmanj tričlanska
strokovna komisija, ki jo na predlog odgovornega urednika Razvedrilnega programa TV Slovenija in ob
predhodnem pisnem soglasju direktorja TV Slovenija imenuje generalni direktor RTV Slovenija. Število
izbranih skladb iz obeh kategorij in postopek izbora zmagovalne skladbe bosta določena ob potrditvi
in objavi Pravil izbiranja skladb za sodelovanje in načina glasovanja na izborih predstavnika RTV
Slovenija na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije 2020, »EMA 2020«.
Poleg prijavljenih skladb si RTV Slovenija pridrži pravico neposredno povabiti k sodelovanju poljubno
število avtorjev ali/in izvajalcev, ki jih po enakih kriterijih prav tako ovrednoti strokovna komisija.
RTV Slovenija bo objavila seznam izbranih skladb in izvajalcev najpozneje 20. decembra 2019 na spletni
strani www.rtvslo.si
RTV Slovenija lahko s prijavitelji skladb, ki bodo izbrane v tekmovalni program izbora »EMA 2020«, po
potrebi pa tudi z avtorji in izvajalci teh skladb, sklene pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna
razmerja pri sodelovanju na izboru predstavnika RTV Slovenija na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije
2020, »EMA 2020«. Z izvajalci, po potrebi pa tudi z avtorji zmagovalne skladbe izbora »EMA 2020«, bo
sklenjena posebna pogodba za ureditev razmerij pri nastopu na mednarodnem izboru za pesem
Evrovizije 2020. Pri sklenitvi pogodb bodo upoštevani standardi in pravila RTV Slovenija ter pravila, ki
veljajo za izvedbo mednarodnega tekmovanja za pesem Evrovizije 2020.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
RTV Slovenija bo za namen izvedbe izbora predstavnika RTV Slovenija na 65. tekmovanju za pesem
Evrovizije 2020, »EMA 2020«, obdelovala vaše osebne podatke v skladu z varstvom in zavarovanjem
osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (Uredba 2016/679), nacionalni zakonodaji
in internem Pravilniku. RTV Slovenija bo skrbno varovala vaše osebne podatke, ki nam jih boste
posredovali ob prijavi, in vam bo v zvezi z vašimi osebnimi podatki zagotavljala pravice. S prijavo k
vabilu se udeleženci strinjajo, da so seznanjeni s svojimi pravicami in Politiko varstva osebnih podatkov
in
zasebnosti
na
RTV
Slovenija
(https://www.rtvslo.si/rtv/kdo-smo/varstvo-osebnihpodatkov/467509)
RTV Slovenija ne bo osebnih podatkov uporabila za druge namene. V okviru izvedbe bo omejen obseg
osebnih podatkov (zgolj tiste, ki jih potrebuje za ovrednotenje) posredovala zunanjim članom
ocenjevalne komisije/žirije, ki se bodo z izjavo zavezali k skrbnemu ravnanju in varstvu 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, avdio in/ali video posnetki glasu in podobe.
RTV Slovenija bo osebne podatke skrbno hranila v skladu z zakonodajo in posebej določenimi roki
hrambe:
• do vključno 20. decembra 2019, torej do zaključka izbora izbranih skladb in objave
seznama izbranih skladb osebne podatke vseh udeležencev, po tem roku bo osebne
podatke neizbranih udeležencev ustrezno uničila, razen če kak drug zakon določa drugače;
• do konca februarja 2020, torej do končnega izbora predstavnika RTV Slovenija na 65.
tekmovanju za pesem Evrovizije 2020 bo obdelovala osebne podatke izbranih
udeležencev, po tem roku bo osebne podatke neizbranih udeležencev ustrezno uničila,
razen če kak drug zakon določa drugače.
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Svoje zahtevke glede uveljavljanja pravic lahko uveljavljate neposredno pri oddelku, ki obdeluje vaše
osebne podatke na RTV Slovenija ali se za dodatne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov
obrnete na Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na vop@rtvslo.si. Nadzor na področju
varstva osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec.
Dokumentacija vabila je na voljo na spletni strani www.rtvslo.si/razpisi in je tudi na vpogled v
Razvedrilnem programu TV Slovenija. S prijavo k vabilu se udeleženci zavezujejo, da sprejemajo pogoje
sodelovanja iz tega vabila.
Vabilo je odprto za prijave od dneva objave, ki je 1. avgust 2019, do vključno 19. septembra 2019 za
KATERGORIJO A (NOVINCI) in do vključno 18. novembra 2019 za KATEGORIJO B (UVELJAVLJENI
IZVAJALCI).
V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in
veljajo enakovredno za oba spola.

Direktorica TV Slovenija
Natalija Gorščak
Generalni direktor RTV Slovenija
Igor Kadunc
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