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Pravila glasbenega tekmovanja Slovenska nota 2021 
 

A: Splošna pravila za prijavljene izvajalce in postopek izbora izbranih izvajalcev ter pesmi 
B: Pravila za izbrane izvajalce in pesmi 
C: Ostali pogoji in okoliščine 

 
A: Splošna pravila za prijavljene pesmi in postopek izbora izbranih pesmi 

 
A1. Slovenska nota 2021 je slovensko glasbeno tekmovanje, ki je sestavljeno iz enega (1) 
finalnega večera, na katerem se izbere zmagovalno pesem, ki predstavlja najboljšo novo 
izvirno pesem na slovenskem tržišču za neuveljavljene pevke ter pevce. Zmagovalna 
pesem Slovenske note 2021 predstavlja najbolj inovativno in všečno pesem leta 2021 v 
Sloveniji na tržišču za neuveljavljene pevke in pevce. Zmagovalna pesem je medijsko 
podprta z medijskimi partnerji tekmovanja, zmagovalni izvajalec pa podpiše pogodbo z 
vnaprej določeno založbo. Organizator Slovenske note 2021 je Mladinski center Hrastnik, 

nadaljevanju: McH). 
 
A2. Na Slovenski noti 2021 se za zmago poteguje osem (8) novih izvirnih pesmi. Osem 
izbranih pesmi oz. izvajalcev sestavlja: 

- 4 pesmi oz. izvajalcev, ki so izbrani s strani strokovne žirije na podlagi vseh 
prejetih prijavljenih pesmi; 

- 4 pesmi oz. izvajalcev, ki jih avtonomno izbere organizacijska ekipa tekmovanja 
pod okriljem McH. 

 
A3. Vsi zainteresirani izvajalci in izvajalke lahko prijavijo svoje pesmi na 
www.slovenskanota.si/prijavnica od 26. februarja 2021 od 8.00 do 31. marca 2021 do 
23.59 z možnostjo podaljšanja  razpisnega roka v primeru potreb. 
 
A4. McH sprejema vse odločitve o tem, kako bo tekmovanje potekalo (izbor pesmi oz. 
izvajalcev in pravila glasovanja), prav tako pa se zavezuje za vse odgovornosti, povezane 
s produkcijo celotnega tekmovanja (organizacijska, kadrovska in tehnična izvedba 
tekmovanja). 
 
A5. Slovenski prebivalci in/ali posamezniki, ki so registrirani v Republiki Slovenija (na 
dan 1. decembra 2020 ob 00.00 in kasneje) lahko sodelujejo na tekmovanju kot avtorji ali 
izvajalci pesmi. Na tekmovanju ne morejo sodelovati vsi, ki so zaposleni v McH med 26. 
februarjem 2021 in 30. septembrom 2021. 
 

ki   je del Javnega zavoda za  kulturo,  š port,  mladino  in  turizem  KRC  Hrastnik  (v
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A6. Če ima prijavljena pesem vsaj enega (1) avtorja pesmi, ki zadosti kriteriju, opisanemu 
v točki A5, lahko prijavljena pesem enakovredno sodeluje v izboru pesmi, četudi ostali 
avtorji oz. izvajalci pesmi niso slovenski prebivalci ali registrirani v Republiki Sloveniji. 
 
A7. Na Slovenski noti 2021 so lahko prijavljene zgolj tiste pesmi, ki imajo besedilo napisano 
v slovenskem jeziku. 
 
A8. Prijavljene pesmi, katerih naslov ali besedilo je lahko interpretirano žaljivo ali 
sovražno, ne bodo sprejete v tekmovalni izbor Slovenske note 2021. 
 
A9. McH bo javno objavil imena izbranih izvajalcev in naslove pesmi, vključno z avtorji 
vseh izbranih pesmi med mesecema april in maj 2021. 
 
A10. Na Slovenski noti 2021 lahko sodelujejo le nove glasbene kompozicije (z glasbo in 
besedilom), ki še niso bile predhodno dostopne javnosti pred 1. marcem 2020. Pesem je 
bila lahko predhodno izvajana v živo, objavljena na kateremkoli spletnem omrežju, ni pa 
smela biti izdana pod katerokoli glasbeno slovensko ali tujo založbo. Prijavijo se lahko 
tudi pesmi, ki so bile izdane v samozaložbi. 
 
A11. Na Slovenski noti 2021 lahko sodelujejo zgolj izvajalci in izvajalke, ki še nimajo 
podpisane pogodbe z nobeno slovensko ali tujo glasbeno založbo. Lahko pa sodelujejo 
izvajalci, ki pesmi izdajajo v samozaložbi.  
 
A12. Izvajalci izbranih pesmi na Slovenski noti 2021 morajo biti stari najmanj šestnajst 
(16) let, največ pa devetintrideset (39) let. Za vse ostale avtorje pesmi velja, da mora biti 
avtor pesmi star najmanj šestnajst (16) let, zgornja starostna meja za avtorje pesmi pa ni 
omejena. 
 
A13. Na Slovenski noti 2021 lahko sodelujejo zgolj pesmi, ki so daljše od dveh (2.00) in 
krajše od štirih (4.00) minut. Prijavljene pesmi, ki so krajše od dveh ali daljše od štirih 
minut, bodo lahko ostale v izbornem postopku, če bo izborna komisija odločila, da je 
pesem ob ustreznem skrajšanju/podaljšanju aranžmaja primerna za tekmovanje. V 
primeru, da prijavljeni avtorji pesmi prijavijo pesem, ki ne ustreza pogojem zahtevane 
dolžine pesmi, se zavezujejo, da bodo v skladu z odločitvijo izborne komisije pesem 
skrajšali/podaljšali. 
 
A14. Izključno instrumentalne pesmi ne bodo sprejete na Slovensko noto 2021 - peto oz. 
govorjeno besedilo sta nujen pogoj za sprejem pesmi na Slovensko noto 2021. 
 
A15. Vsi izbrani izvajalci in avtorji pesmi se zavežejo po podpisu pogodbe (slednjo 
podpišejo le finalisti), da bodo sodelovali na vseh promocijskih aktivnostih in dogodkih 
Slovenske note 2021. Z vsemi aktivnostmi in dogodki bodo seznanjeni, ko bodo obveščeni, 
da so sprejeti v finalni izbor. Predogled pogodbe pa prejme že vsak prijavljeni izvajalec ob 
prijavi na svoj elektronski naslov, ki ga navede v prijavnici. 
 
B: Pravila za izbrane izvajalce in pesmi 
 
B1. Od prvega dne, ko McH objavi vse izbrane pesmi in izvajalce tekmovanja, prepusti vse 
pravice nazaj vsem pesmim, ki niso bile izbrane na tekmovanju. 
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B2. Ko je pesem izbrana na Slovenski noti 2021, morajo avtorji izbrane pesmi McH-ju 
zagotoviti naslednje obrazce in materiale: 

- Izpolnjeno Pogodbo za finaliste Slovenske note 2021 (ki jo prejmejo v predogled ob 
prijavi svoje pesmi), ki je osebno podpisana s strani glavnega izvajalca pesmi.  

- Izpolnjen Obrazec za izbrane pesmi in izvajalce Slovenske note 2021 (na strani 6 v 
tem dokumentu), ki je osebno podpisan s strani avtorjev in izvajalcev izbrane 
pesmi. 

- Besedilo pesmi, ki je jasno natisnjeno in se ga da jasno razbrati. 
 
B3. Pretekli finalisti, ki so sodelovali na Slovenski noti 2017, Slovenski noti 2018, Slovenski 
noti 2019 in Slovenski noti 2020, na tekmovanju v letu 2021 ne morejo sodelovati.  
 
B4. Vse pesmi Slovenske note 2021 bodo na finalnem večeru, ki bo potekal 18. septembra 
2021 ob 20.00 v Delavskem domu Hrastnik (v nadaljevanju: DDH), izvedene z matrico. 
Dovoljuje se, da je pesem skupaj z matrico izvedena z maksimalno enim (1) inštrumentom 
v živo, a le po vnaprejšnjem dogovoru z McH. 
 
B5. Vsako izbrano pesem lahko izvajajo največ trije (3) izvajalci. Na odru DDH na finalnem 
večeru lahko med predstavitvijo posamezne izbrane pesmi nastopa največ šest (6) 
nastopajočih vključno z izvajalci pesmi. 
 
B6. Pesem ima lahko vnaprej posnete spremljajoče vokale, a glavni izvajalec pesmi mora 
pesem na finalnem večeru zapeti v živo. 
 
B7. V skladu s Pravili glasbenega tekmovanja Slovenska nota 2021 morajo vsi avtorji 
izbranih pesmi vse pravice pesmi McH-ju v solastništvo. Pravice izbranih pesmi ostanejo 
McH-ju za solastništvo za vedno in povsod, in sicer: 

- predvajanje pesmi javnosti, javne predstavitve pesmi na živih dogodkih, javne 
objave pesmi na spletu in promocija pesmi na socialnih omrežjih na vseh socialnih 
omrežjih Slovenske note 2021. 

McH si avtorskih pravic izbranih pesmi ne bo lastil v celoti, potrebuje zgolj izjavo avtorjev 
in izvajalcev pesmi za so-uporabo pesmi. 
 
B8. Avtorji pesmi morajo ob prijavi pesmi na Slovensko noto 2021 navesti vse sodelujoče 
avtorje pesmi, ki so kakorkoli pomagali pri nastanku pesmi. Če tega ne storijo, McH za 
morebitno kršenje avtorskih pravic ne odgovarja in je odgovornost izključno na 
prijavljenih avtorjih. 
 
B9. Datum prvega uradnega javnega predvajanja izbranih pesmi Slovenske note 2021 
določi McH in s tem se morajo vsi avtorji izbranih pesmi strinjati. 
 
B10. Izbrane pesmi Slovenske note 2021 se uradno prvič predstavijo v mesecu aprilu ali 
maju. Objavljene so na vseh socialnih omrežjih Slovenske note (Facebook, Instagram, 
YouTube) in na spletni strani tekmovanja www.slovenskanota.si.  
 
B11. Nobena izbrana pesem Slovenske note 2021 ne sme biti komercialno uporabljena 
tekom trajanja tekmovanja, tj. od 26. februarja 2021 do 30. septembra 2021. 
 

http://www.slovenskanota.si/
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C: Ostali pogoji in okoliščine 
 
C1. Vsi izvajalci (in ne avtorji) izbranih pesmi morajo sodelovati na vseh spodaj navedenih 
aktivnostih ter dogodkih Slovenske note 2021, pri čemer potne stroške in morebitne 
poravnajo sami:  

- uvodni sestanek izbranih izvajalcev in avtorjev (trajanje maksimalno 2 uri); 
- promocijsko fotografiranje izbranih izvajalcev (trajanje maksimalno 2 uri); 
- snemanje intervjuja za socialna omrežja (trajanje snemanja maksimalno 2 uri) 
- javna razglasitev pesmi in izvajalcev, pri čemer se premierno zapoje pesem v živo 

(trajanje snemanja maksimalno 4 ure); 
- udeležba na medijsko-promocijskih aktivnostih (obiski na radijskih in televizijskih 

postajah, intervjuji za lokalne medijske portale itn.) 
- snemanje Notine razglednice (trajanje maksimalno 2 uri); 
- koreografske in tonske vaje za finalni večer (maksimalno 5 ur); 
- finalni večer z vsemi predhodnimi vajami (trajanje maksimalno 11 ur); 
- sodelovanje v vseh PR aktivnostih na vseh živih dogodkih Slovenske note 2021; 
- sodelovanje v vseh PR aktivnostih na socialnih omrežjih Slovenske note 2021 

tekom tekmovanja, ki jih predlaga organizator. 
Organizator se v sklopu točke C1 zavezuje, da bo poskrbel, da bodo vse aktivnosti 
organizacijsko smiselno združene med seboj in časovno ekonomične za vse izbrane 
izvajalce. Prav tako bodo aktivnosti izvedene glede na trenutne ukrepe v zvezi z zajezitvijo 
koronavirusa. 
 
C2. Zmagovalno pesem bo na finalnem večeru določila kombinacija (a) glasov javnosti 
preko plačljivega telefonskega glasovanja (50 % vseh točk) in (b) glasov strokovne žirije 
(50 % vseh točk), ki bo sklicana posebej za finalni večer Slovenske note 2021 in bo 
vsebovala 4 člane oz. članice. Javnost podeli 400 točk, strokovna žirija pa prav tako 400 
točk.  
 
C3. Glasovanje javnosti Slovenske note 2021 traja od začetka finalnega večera do konca 
deset minutne pavze, ki sledi po predstavitvi zadnje - osme - pesmi na finalnem večeru. 
Po koncu spletnega glasovanja se sešteje skupno število vseh oddanih glasov preko 
telefonskega glasovanja. Vsaka pesem dobi od štiristo (400) točk telefonskega glasovanja 
tolikšen odstotek (%) točk, kolikšen odstotek (%) glasov je bil zanjo oddan od skupnega 
števila vseh glasov na telefonskem glasovanju. 
 
C4. Člani strokovne žirije opravijo ocenjevanje pesmi tekom živega prenosa finalnega 
večera. Vsak član strokovne žirije ima na voljo sto (100) točk. Vsak član žirije lahko teh 
sto točk razdeli med 8 pesmi po svoji lastni presoji. Npr. če član žirije želi, lahko svoji 
najljubši pesmi podeli 80 točk, preostalih 20 točk pa razdeli med preostalih sedem pesmi. 
Član žirije lahko eni pesmi podeli maksimalno petdeset (50) točk, minimalno pa eno (1) 
točko. Pomembno je, da je skupen seštevek vseh točk, ki jih podeli vsem osmim finalnim 
pesmim, na koncu enak 100 točk. Na koncu se za vsako finalno pesem sešteje, koliko točk 
je prejela od vseh članov žirije. 
 
C5. Skupne točke javnosti in strokovne žirije sešteje ter pregleda preštevalna komisija, ki 
jo imenuje organizacijski odbor tekmovanja. V primeru, da dve (2) pesmi dosežeta enako 
skupno število točk, je višje uvrščena tista pesem, ki je prejela več točk strokovne žirije. V 
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primeru, da sta pesmi izenačeni tudi v točkah strokovne žirije, je višje uvrščena tista 
pesem, ki je prejela višje število glasov na telefonskem glasovanju. V primeru, da sta pesmi 
izenačeni tudi v številu prejetih glasov na telefonskem glasovanju, še enkrat glasuje 
strokovna žirija, ki izbira le med najvišje uvrščenima pesmima.   
 
C6. Izvajalec (in ne avtorji) zmagovalne pesmi bo dobil na voljo podpisati pogodbo z 
vnaprej določeno slovensko glasbeno založbo kot samostojni izvajalec. V pogodbi bo 
lahko preko založbe izdal svojo zmagovalno pesem. Če ga bo založba povabila k 
dolgoročnemu sodelovanju, je v pristojnosti sodelujoče založbe. Prav tako zmagovalec 
dobi za nagrado radijsko promocijo na izbranih radijskih postajah. 
 
C7. Če avtorji pesmi ali izvajalec izbranih pesmi krši eno od oblik sodelovanja, opisanih v 
točki C1., jih lahko McH diskvalificira s Slovenske note 2021 brez kakršnegakoli denarnega 
povračila.  
 
C8. McH je posodobil pravila Slovenske note 2021 v februarju 2021. McH lahko modificira 
ali popravi pravila tekom Slovenske note 2021 na podlagi nastalih potreb ali težav tekom 
tekmovanja (z vnaprejšnjim obvestilom vseh izbranih izvajalcev). 
 
C9. Pravilnik začne veljati z dnem podpisa idejnega vodje tekmovanja Slovenska nota 2021 
in direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem KRC Hrastnik, 
organizatorja tekmovanja. Pravilnik se objavi na spletni strani Slovenska nota, 
www.slovenskanota.si. 
 
Hrastnik, 19. februar 2021   
 
Idejni vodja Slovenske note 2021 
Nejc Ašič 
 
 

 
 
 

Direktor Javnega zavoda za kulturo, šport, 
mladino in turizem KRC Hrastnik 
Miha Mirt 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slovenskanota.si/
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OBRAZEC ZA IZBRANE PESMI SLOVENSKE NOTE 2021 

 
Če je tvoja prijavljena pesem izbrana na Slovenski noti 2021, moraš nemudoma poslati izpolnjen in osebno 
podpisan spodnji obrazec. 

Naslov pesmi: 
 

 

 
Posamezni avtorji in izvajalci, ki so navedeni spodaj, so skupno 100 % avtorji izbrane pesmi na Slovenski 
noti 2021, in s podpisom jamčijo, da so prebrali Pravila glasbenega tekmovanja Slovenske note 2021 in se z 
njimi v celoti strinjajo. 

Ime in 
priimek 

      

Spol (M, Ž, 
drugo) 

      

Številka 
osebne 
izkaznice 

      

Naslov 
 

      

Telefonska 
številka 

      

Elektronski 
naslov 

      

Besedilo, 
glasba in 
aranžma 
(vstavi B, G 
ali A - lahko 
je tudi B/G, 
G/A itn.) 

      

Osebni 
podpis 

      

 
Vsi avtorji pesmi se morajo podpisati tudi pod Izjavo 1 spodaj, izvajalec izbrane pesmi pa se mora podpisati 
pod Izjavo 2 spodaj: 

Izjava 1: Prijavljena pesem ni bila izdana pod 
nobeno tako slovensko kot tujo glasbeno založbo 
Prijavljena pesem je bila v javnosti slišana po 1. 
marcu 2020. 

 

Izjava 2: Izvajalec izbrane pesmi ni podpisan pod 
nobeno tako slovensko kot tujo glasbeno založbo 
oz. ne sodeluje v kakršnikoli drugi obliki s 
katerokoli tako slovensko kot tujo glasbeno 
založbo. 

 

 
Če je bila tvoja pesem izbrana na Slovensko noto 2021, pošlji podpisano kopijo Obrazca za izbrane pesmi 
Slovenske note 2021 na slovenskanota2021@gmail.com. 

mailto:slovenskanota2021@gmail.com
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Informacije o zbiranju osebnih podatkov 
McH zbira za namene izbora pesmi, ki se bodo potegovale za zmago na Slovenski noti 2021, 
osebne podatke. Trudi se po najboljših močeh varovati osebne podatke. Osebni podatki, 
navedeni v katerikolihkoli obrazcih Slovenske note 2021, niso posredovani nobeni tretji 
osebi in vsi podatki ostajajo znotraj McH. Če imate kakršnekoli vprašanja v zvezi z 
zbiranjem osebnih podatkov, pišite na slovenskanota2021@gmail.com.  

mailto:slovenskanota2021@gmail.com



