
 
IZJAVA 

(VABILO ZA SODELOVANJE NA FESTIVALU "POPEVKA 2021") 
 

NASLOV SKLADBE 
 
 
 

 
IZVAJALEC 
 

 

ŽELENA IZVEDBA 
PRIJAVLJENE SKLADBE 
(obkrožiti) 
*Končna odločitev glede izvedbe 
je v pristojnosti RTV Slovenija v 
dogovoru s prijaviteljem. 

A izvedba z revijskim orkestrom Radiotelevizije Slovenija 

B izvedba z ansamblom (bandom) Radiotelevizije Slovenija 

C izvedba z lastnim ansamblom (bandom) 

  
Spodaj podpisani avtorji in izvajalci izjavljamo, da smo izključni imetnik vseh avtorskih oz. izvajalskih 
pravic na skladbi in da teh pravic nismo prenesli na tretjo osebo in jih, v skladu z vabilom, tudi ne bomo 
prenesli na tretjo osebo. Avtorji 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 »Popevke 2021«. 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 
vabilu in izjavi. 
 

Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik zagotavljamo, da bomo omogočili izvedbo skladbe v 
okviru festivala "Popevka 2021" in pod pogoji RTV Slovenija, z ustreznim prenosom materialnih pravic. 
 
V primeru izbora skladbe v tekmovalni program festivala »Popevka 2021«, avtorji dovoljujemo: 
- izvajanje skladbe v okviru RTV Slovenija za namen izvedbe festivala "Popevka 2021" in živo izvedbo 
skladbe na festivalu pod pogoji iz vabila,  
- snemanje skladbe na nosilce slike in/ali zvoka za namen izdaje festivalskega albuma oz. kompilacije, 
predvajanje in uporabo skladbe v programih RTV Slovenija, reprodukcijo, distribucijo in drugo javno 
priobčitev, 
- televizijsko in radijsko snemanje žive izvedbe skladbe na festivalu. 
 
Spodaj podpisani v primeru izbora skladbe s podpisom te izjave soglašamo in prenašamo na RTV 
Slovenija naslednje pravice: 
 

• Izključno ter krajevno neomejeno pravico do kakršne koli objave avtorskega dela in 
njegove izvedbe do zaključka izbora zmagovalne skladbe na festivalu "Popevka 2021". 

• Izključne in krajevno neomejene pravice do reproduciranja, vključno s shranitvijo v 
elektronski obliki ter avdio in/ali vizualnega snemanja avtorskega dela oz. njegove 
izvedbe do zaključka festivala "Popevka 2021", po zaključku festivala "Popevka 2021" 
pa neizključne ter krajevno in časovno neomejene pravice do reproduciranja, vključno 
s pravico do shranitve v elektronski obliki, distribuiranja, vključno s pravico do uvoza, 



in avdio snemanja avtorskega dela oz. njegove izvedbe za namene izdaje festivalskega 
albuma, medtem ko se pravica avdiovizualnega snemanja lahko dogovori s posebno 
pogodbo.              

• Izključno ter krajevno in časovno neomejeno pravico uporabe vseh avdiovizualnih 
posnetkov, zapisov in fotografij avtorjev in izvajalcev, ki nastanejo v procesu RTV 
produkcije in prenosa. 

• Izključni ter krajevno in časovno neomejeni pravici javnega prenašanja in 
radiodifuznega oddajanja avtorskega dela oz. njegove izvedbe v procesu RTV 
produkcije in prenosa. 

• Izključni ter krajevno in časovno neomejeni pravici radiodifuzne retransmisije in 
sekundarnega radiodifuznega oddajanja avtorskega dela oz. njegove izvedbe iz 
procesa RTV produkcije in prenosa. 

• Izključno ter krajevno in časovno neomejeno pravico dajanja na voljo javnosti 
avdiovizualnih posnetkov avtorskega dela oz. izvedbe in uporabe fotografij, ki 
nastanejo v procesu RTV produkcije in  prenosa, kar vključuje tudi izključno pravico do 
objave na spletu oz. digitalnih platformah in družbenih omrežjih, "live streaming" ter 
pravico do TV predvajanja z zamikom ("Catch Up"), vključno z "On Demand" 
predvajanjem oddaje/prenosa festivala v spletnem arhivu RTV Slovenija. 

• Neizključno ter krajevno in časovno neomejeno pravico dajanja na voljo javnosti 
fotografij in opisa ustvarjalno-glasbenega delovanja izvajalcev, kar vključuje tudi 
pravico do objave na spletu oz. digitalnih platformah in družbenih omrežjih. 

• Izključno ter krajevno in časovno neomejeno pravico do predelave oz. avdiovizualne 
priredbe avtorskega dela oz. njegove izvedbe do zaključka festivala "Popevka 2021", 
po zaključku izbora pa ta pravica pripada RTV Slovenija neizključno. 

 
Avtorji, izvajalci in založnik se strinjamo, da sta predelava in avdiovizualna priredba skladbe z naše 
strani možni le ob predhodnem soglasju RTV Slovenija. Morebitna avdiovizualna priredba (npr. video 
nadgradnja ipd.) je stvar posebne pogodbe. Pridržane pravice RTV Slovenija ne posegajo v individualne 
pravice avtorjev in izvajalcev, s katerimi upravljajo kolektivne organizacije. 
 
Avtorji in izvajalci se zavezujemo, da bomo v primeru izbora skladbe za festival "Popevka 2021" 
pristopili k podpisu pogodbe z RTV Slovenija in sodelovali v skladu z naslednjimi določili: 

• sodelovali bomo na vseh vajah in promocijskih aktivnostih za namen izvedbe 
festivala "Popevka 2021"; 

• upoštevali bomo napotke programsko produkcijskega ekipe RTV Slovenija, ki skrbi 
za realizacijo skladb na festivalu; 

• izvedli bomo dejavnosti v dogovorjenih rokih in se ravnali po določilih ter navodilih 
RTV Slovenija. 

• se strinjamo, da bomo za sodelovanje pri projektu v celoti nosili/krili stroške 
samostojnega snemanja posnetkov ter s strani RTV Slovenija ne bomo prejeli 
plačila za sodelovanje na snemanjih, vajah, festivalu.  

 
Proizvajalec fonograma skladbe in edini lastnik oz. imetnik pravic na fonogramu skladbe je RTV 
Slovenija, v kolikor se fonogram proizvede v okviru RTV Slovenija. Če se fonogram ne proizvede v okviru 
RTV Slovenija, ima RTV Slovenija na fonogramu skladbe neizključne ter krajevno in časovno neomejene 
pravice za javno priobčitev skladbe. V primeru reprodukcije, distribucije in druge eksploatacije skladbe, 
kadar ima RTV Slovenija neizključne pravice, je RTV Slovenija upravičena do nadomestila v skladu s 
cenikom RTV Slovenija za reprodukcijo in distribucijo. 
 
S podpisom te izjave vsak posebej pooblaščamo prijavitelja skladbe, da nas zastopa pri vseh dejanjih 
v zvezi z vabilom in za prenos materialnih pravic na skladbi na RTV Slovenija. 
 



VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Spodaj podpisani smo seznanjeni, da bo RTV Slovenija naše osebne podatke (ime in priimek, naslov, 
telefon, elektronski naslov, opis ustvarjalno-glasbenega delovanja, fotografije, posnetke glasu), ki jih 
potrebuje za izvedbo sodelovanja, obveščanja in izbora skladb, obdelovala in hranila na podlagi 
ukrepov za sklenitev pogodbe  – pravni podlagi (6 (1) b Uredba 679/2016). 

Gre za obdelavo osebnih podatkov, ki jih posredujem(o) v prijavi na vabilo ter za namene in v rokih 
hrambe, ki so navedeni v vabilu.  

S podpisom izjave se strinjamo, da smo seznanjeni s Politiko varstva osebnih podatkov in zasebnosti 
RTV Slovenija (https://www.rtvslo.si/rtv/kdo-smo/varstvo-osebnih-podatkov/467509)  in z 
Obvestilom posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave 
osebnih podatkov. 
 
(RTV Slovenija skrbno varuje vaše osebne podatke in vam zagotavlja pravice v skladu s splošno uredbo (Uredba 
2017/679), ZVOP-om in pravilnikom. 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.) 
 

 

Za avtorje in/ali izvajalca, 
ki na dan prijave še niso 
dopolnili 18 let, izjavo v 

njihovem imenu podpiše 
zakoniti zastopnik. 

Ime in priimek, telefonska 
številka in elektronski naslov 

morebitnega zakonitega 
zastopnika osebe,  mlajše od 

18 let 
AVTOR/-JI  
GLASBE 
 

Ime in priimek: 
 

 

Podpis:  

AVTOR/-JI  
BESEDILA 
 

Ime in priimek: 
 

 

Podpis:  

IZVAJALEC 
 

Ime in priimek: 
 

 

Podpis:  

MOREBITNI 
ZALOŽNIK 
 

Ime in priimek (zastopnik morebitnega založnika): Podpis :  

PREDLOG AVTORJA/-ICE PRIREDBE 
*Končna odločitev glede izbire avtorja/ice priredbe 
je v pristojnosti RTV Slovenija v dogovoru s 
prijaviteljem. 
 

Ime in priimek: 

 

 

PRIJAVITELJ 

IME IN PRIIMEK 
 

 
 

NASLOV  
 

TELEFON 
 

 
 

ELEKTRONSKI NASLOV 
 

 
 

PODPIS   
 

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