
 

 

Razpis za izbor glasbenih izvajalcev za koncertno sezono 2023 

društva Ba kanal 
 

1) Naziv in sedež naročnika razpisa 

Kulturno-umetniško društvo Ba kanal, Iršičeva 6, SI-3000 Celje (v nadaljevanju društvo Ba kanal). 

2) Predmet razpisa 

Predmet razpisa je snemani koncert, ki bo del koncertne sezone 2023 društva Ba kanal in bo v Celju, 

na Mariborski 2, SI-3000 Celje (v nadaljevanju snemani koncert). 

Snemani koncert zajema: 

- organiziran koncert v Celju (prijava dogodka, oglaševanje dogodka, tiskovine), 

- obdelan avdio-video posnetek koncerta – posamezne skladbe so objavljene na YouTube 

kanalu društva (posnetki bodo dostopni v roku največ šestih mesecev od koncerta oz. po 

dogovoru z izvajalcem), 

- fotografije s koncerta (fotografije bodo dostopne v roku največ dveh mesecev od koncerta). 

Snemani koncert je namenjen podpiranju slovenskih glasbenih izvajalcev z avtorsko glasbo in 

spodbujanju razvoja kvalitetne glasbene produkcije. S snemanim koncertom se izbrani izvajalec v živo 

predstavi ožji celjski regijski publiki, s posnetkom pa širšemu občinstvu. Posnetek koncerta je objavljen 

na YouTube kanalu društva Ba kanal in izbranemu izvajalcu poleg promocije služi tudi kot orodje npr. 

za prijave na tekmovanja, razpise ipd. 

Za izbranega izvajalca z organizacijo, snemanjem in fotografijo koncerta ter obdelavo posnetkov in 

fotografij ne nastanejo nikakršni stroški. 

3) Opredelitev pojmov 

Glasbeni izvajalec je fizična oseba, ki deluje na področju glasbenega ustvarjanja in glasbenega 

uprizarjanja, oz. organizirana ali neorganizirana skupina takšnih fizičnih oseb. 

4) Razpisni pogoji 

Prijavi se lahko vsak glasbeni izvajalec, ki ima vsaj 20 minut avtorskega programa ter deluje v 

slovenskem glasbenem prostoru oz. je vsaj en član prebivalec Slovenije. 

5) Izpolnjevanje razpisnih pogojev 

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed članov društva Ba kanal 

imenuje zbor članov. 

Prijavitelj, ki se na razpis prijavi z nepopolno vlogo, bo pisno po navedenem e-poštnem naslovu pozvan 

k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva k dopolnitvi, sicer se bo 

vloga štela za nepopolno. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene 

osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. 

Društvo lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po objavi izbora izvajalcev 

spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve 

neizpolnjevanja pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno 

pogodbo. 

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača. 



 

6) Razpisni rok 

Razpis se prične 14. 12. 2022 in se zaključi 15. 1. 2023. Za pravočasno oddane vloge se štejejo tiste, ki 

bodo poslane do vključno 15. 1. 2023. 

7) Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija obsega: 

- besedilo razpisa za izbor glasbenih izvajalcev za koncertno sezono 2023 društva Ba kanal, 

- prijavnico, 

- pogodbo o sodelovanju, ki se sklene z izbranimi izvajalci. 

Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: 

- v celoti in skladno z navodili izpolnjeno, vsebinsko in oblikovno nespremenjeno prijavnico. 

Prijavitelje prosimo, da za dokazovanje glasbenega repertoarja v prijavnico priložijo natančne delujoče 

spletne naslove, ki omogočajo ogled na spletu (ni nujno, da so vsebine javno dostopne). 

8) Oddaja vlog 

Vloga mora biti izpolnjena na predpisani prijavnici ter mora vsebovati vse podatke, določene v razpisni 

dokumentaciji (in označene na prijavnici).  

Prijavnice v formatu PDF pošljite na e-poštni naslov prijava.bakanal@gmail.com. V zadevo napišite 

Prijava na razpis Ba kanal 2023.  

Oddaja prijavnice pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa ter da so vsi podatki, 

navedeni v prijavnici, točni in resnični. 

Komisija bo z odpiranjem vlog začela 16. 1. 2023. 

9) Kontakt za informacije in vprašanja v zvezi z razpisom 

Za informacije v zvezi z razpisom se obrnite na e-poštni naslov prijava.bakanal@gmail.com in v zadevo 

obvezno napišite Info Ba kanal 2023. 

10) Izbor prijaviteljev 

Društvo Ba kanal bo po odprtju vlog 16. 1. 2023 imenovalo strokovno komisijo, ki bo določila kriterije 

za izbor prijaviteljev za koncertno sezono 2023. Število izbranih prijaviteljev bo odvisno od števila 

oddanih vlog in načrta koncertne sezone. Končni izbor bo znan najkasneje do 5. 2. 2023. 

11) Končne določbe 

Z izbranim prijaviteljem se društvo Ba kanal dogovori o datumu koncerta, nato pa bo med društvom in 

prijaviteljem sklenjena pogodba o sodelovanju. 

 

Predsednik društva Ba kanal 

Nejc Butenko Praznik 

 

 

Ne poslujemo z žigom. 
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