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PRAVILNIK IZBIRANJA SKLADB ZA SODELOVANJE NA
39. FESTIVALU MELODIJ MORJA IN SONCA 2019

in
NACINA GLASOVANJA NA
39. FESTIVALU MELODIJ MORJA IN SONCA2019

I, SPLOSNE IN UVODNE DOLOEBE

UVODNA DOLOEBA
1. alen

Avditorij Portoroi organizira 39. lestival Melodij morja in sonca 2019 (v nadaljevanju: MMS 2019). S tem pravilnikom
doloda nadin in pravrla,

-

p

katerih bosta potekala dva postopka:

postopek izbora skladb, ki bodo sodelovale na MMS 2019;
postopek in nadin glasovanja na MMS 2019.

TEMELJNO NAEELO

2. dlen
Strokovna komisija za izbor prrlavljenih skladb in strokovna iirija za glasovanF na MMS 2019 sta pri ocenjevanju
svojo odloditev dolzni opreti izkljudno na umetniska, estetska, produkcijska merila in kakovost nastopa.

MERILA IN POSTOPEK ZA IZBOR ELANOV STROKOVNE KOMISIJE IN IZBOR CLANOV STROKOVNE ARUE

3. dlen
elan strokovne komisue za izbor prijavljenih skladb ali dlan strokovne Zinje na izboru ne sme biti oseba, ki:

-

je avtor glasbe, besedila ali priredbe oziroma izvajalec skladbe, kije prijavljena na razpis za sodelovanje na MMS

-

je z avtorjem glasbe, besedila ali priredbe oziroma izvajalcem skladbe, kije prijavljena na razpis za sodelovanje

2019:

na [/MS 2019, v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena v stranski vrsti pa do detrtega kolena, ali
de je z njim v zakonu ali v svastvu do drugega kolena, ne glede na to, ali.ie zakonska zveza prenehala ali ne.

4. dlen
Umetni5kega vodjo festivala MMS 2019 imenuje direktor oz. direktorica (v nadaljevanju: direktor) Avditorija PortoroZ Portorose pred zadetkom priprav na festival.

5. dlen
Clane strokovne komisije in dlane strokovne Zirije na predlog umetniskega vodje festivala imenuje direktor Avditorija
PortoroZ - Portorose. Umetniski vodja festivala je Ze po funkciji predsednik strokovne komisije,
Strokovno komisijo in strokovno Zirijo sestavlja po pet (5) dlanov.

6. dlen
lmena ostalih dlanov strokovne komisije za izbor skladb bodojavno objavljena ob razglasitvi rezultatov predizbora
prilavljenih skladb, ki bodo sodelovale na MMS 2019.

lmena dlanov strokovne 2irije bodo javno objavljena na prireditvi IVIUS 2019.
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II. POSTOPEK IZBORA PRIJAVLJENIH SKLADB ZA SODELOVANJE NA MMS 20I9

7. 6len
Organizacijski odbor povabi k sodelovanju najmanj 5 avtorjev ali izvajalcev, strokovna komisija pa izmed prijavljenih
na javnem razpisu MMS 2019 izbere najmanl 9 skladb.

8.

6len

Preden strokovna komisija zadne z izborom pr4avljenih skladb, najprej preveri, alije bila posamezna skladba pravilno
in v roku prrlavljena. Pravila in rok p jave so dolodeni z besedilom javnega razpisa za sodelovanje na Mlr/S 2019.

f.

ilen

Strokovna komisija izmed pravilno in pravodasno prijavljenih skladb in v skladu s predpisanimi merili izbere:

.
.

najmanj devet (9) nalustreznej5ih skladb, ki bodo sodelovale na MMS 2019 in
dve (2) rezervni skladbi, ki lahko sodelujejo na MMS 2019 v primeru diskvalifikaci.je ali odpovedi ene
oziroma dveh skladb.

Strokovna komisija poleg tega poslusa tudi najved pet (5) skladb povabljenih avto0ev ali izvajalcev, ki bodo z vsemi
zahtevanimi prilogami pravodasno prispele na naslov: Avditorij Portoroi.Portorose, Sendna

pot

I

A,6320

Portoroi, s pripisom NE ODPIMJ . prijava na javni razpis r39. festival MMSa, do vkljudno dne 17.4.2019.
Kot pravodasne se bodo upostevale skladbe iz prejsnjega odstavka poslane po poiti s priporodeno posiljko, ki bodo
oznadene s po5tnim Zigom oddaje na po5to do vkljudno dne 17.4.20'19 skladbe, poslane po po5tiz navadno po5tno
po5iljko, ki bodo prispele na naslov do vkljudno dne

17

.4.2019, kar bo oznadeno s prejemnim Zigom naslovnika.

10. dlen
Neizbrane skladbe organizator vme priavitelju v roku 10 dni po zakljudenem izboru s strani strokovne komisiJe,

POSTOPEK IZBORA SKLADB, KI IMAJO PRAVICO SODELOVATI NA FESTIVALU MMS 2019

11.

dlen

Clani strokovne komisije skupaj poslusajo vse pravilno in pravodasno prijavljene skladbe.

Clani komisije do sprejetja odloditve ne smejo dajati informacij o prijavljenih skladbah.

12.

dlen

Strokovna komisija ocenjuje skladbe na seji.

Seja mora biti sklicana praviloma najmanj pet dni pred zasedanjem, razen de s krajsim rokom sklica soglasa vedina
dlanov komisije.

Sejo strokovne komisije vodi njen predsednik oz. umetniski vodja.

Strokovna komisija je sklepdna, de so na seji prisotni vsi njeni 6lani.

Strokovna komisrla sprejema odloditve z vedino glasov vseh dlanov.

13. ilen
Strokovna komisija o izboru skladb sestavi zapisnik, ki obsega najmanj:

-

podatke o udeleZbi na seji,

dnevni red,
podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je razpravljalo,
odloditve, ki so bile na seji sprejete (seznam izbranih skladb).

Vsak dlan ima pravico podati na zapisnik lodeno mnenje.

Zapisnik vodi eden izmed dlanov komisije.

Zapisnik podpi5ejo vsi dlani strokovne komisije. Vsak dlan s svojim podpisom zagotavlja verodostojnost kondnega
izbora in verodostojnost podatkov, navedenih v zapisniku,

Zapisnik se po izvedeni prireditvi MMS 2019 arhivira in @stane arhivsko gradivo, v skladu z zakonom, ki ureja
arhivsko gradivo.

14.

dlen

Samo ocenjevanje pravilno in pravodasno prijavljenih skladb poteka v dveh krogih.

V prvem krogu strokovna komisija pregleda besedila vseh skladb in poslusa vse posnetke. Pri tem vsak dlan sproti
ocenjuje:

-

pnmernost za izvedbo na MMS;

osnovno melodijo;
besedilo, ki se nana5a na mo4e in sonce:
harmonidnost;
melodidnost;
notni zapis;
izvedbo.

V drugem krogu vsak dlan komislje po kategorijah oceni skladbo kot celoto, besedilo in vokalno izvedbo s todkami od
1

do 5 (1 je najslab5a ocena, 5 je najbolj5a ocena).

Po kondanem postopku izbiranja se todke vseh dlanov komisije, ki so jih podali v drugem krogu, se5tejejo in pripravi

se lestvica, na katerije najbolje uvr.iden tisti, ki ima nalvedje Stevilo toik.

de ima vei skladb enako kondno itevilo todk, dobi vi6je mesto na lestuici tista skladba, kije od psameznih dlanov
komisi.je dobila ved vi5jih ocen. 0e so skladbe izenadene tudi po Stevilu vi5jih ocen, strokovna komisija o visji uvrstitvi

odlodi z dvigom rok.

Po posluSanju prijavljenih skladb v prvem in drugem krogu strokovna komisija izbere

terdve (2) rezervni skladbi

v vrstnem redu od

I

(devet) najustreznejiih skladb

I do 2, 1 je na.lustreznejsa rezervna skladba,

4

2 pa druga najustreznejsa,

tako da ni dvoma o tem, katera skladba je izbrana v primeru prvega odstopa oziroma diskvalilikacije s festivala.
lzbrane skladbe se poleg skladb povabljenih avtorjev izvedejo na festivalu.

15.

alen

Strokovna komisija se je pri ocenjevanju dol:na opreti izkljudno le na umetniska, estetska in produkcijska oziroma
kakovostna glasbena merila. Njena presoja je strokovna in dokondna. Zoper njo ugovor ni dopusten.

16.

6len

elani komisiie morajo pri svojem delu upoitevatr omejitve, ki izhdtap iz predpisov, ki urejajo avtorsko in sorodne
pravice, varstvo osebnih podatkov in smiselno tudi poslovno skrivnost.

S skladbami, ki so posredovane v ocenjevanje, in so vse 5e neobjavljena avtorska dela, se ravna kot z zaupnimi
podatki. Steje se, da bi razkritje nikoli pred tem.javno predvajanje skladbe avtorjem besedila, glasbe in aranzmaja na

trgu povzrodilo obdutno Skodo, ne glede na to ali je Skoda merljiva

v

denarju, ali gne za Skodo na ugledu,

konkurendnem poloiaju ipd. Kakr5no koli predvajanje, reproduciranje ali drugadno raz5irjanje kateregakoli dela
prijavljenih skladb ni dopustno.

17. dlen
Ocene posameznih dlanov strokovne komisije so zaupne. Javnostije razkrit le seznam izbranih skladb.

18. 6len
Vrstni red nastopa vseh 14 redno sodelujodih se dolodi z irebom, ki ga opravijo izvajalci skladb. Po njihovem
pooblastilu lahko tudi kdo drug.

V primeru diskvalifikacije ali odpovedi nastopa ene izmed Stirinajstih izbranih skladb dobi pravico sodelovati

na

festivalu MMS 2019 prva rezervna skladba. V primeru ved diskvalifikacij ali odpovedi pa dobi pravico sodelovati
naslednja rezervna skladba.

Rezervna skladba v vstnem redu nastopa zasede mesto, kije bilo z Zrebom dodeljeno prvotni skladbi, vendar le do

glasovanja radijskih post4. Po glasovanju radijskih postaj se rezervna skladba, zaradi nadina glasovania za Veliko
nagrado MMS, ne umesti v program.

19. dlen
lzbor oziroma seznam skladb, ki bodo izvedene na prireditvi MMS 2019 se javno objavi na spletni strani Avditorija
Porto roZ- Porto rose.

Najkasneje petinstirideset (45) dni po objavljenih rezultatih strokovne komisije, Avditorij Portoroz-Portorose pozove
prijavitelje skladb, ki so izbrani za sodelovanje na MMS 2019, k podpisu pogodbe o nastopu na MMS 2019. Pogodbe

monjo biti podpisane in vmjene s stmni izbranih prijaviteljev skladb na naslov Avditorija PortoroZ-Portorose do
21.6,2019.
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POGOJIZA SODELOVANJE NA MMS 2019
2,l. dlen

MMS 2019 se smejo udele:iti izkljudno skladbe, ki jih je izbrala strokovna komisija, za katere so prijavitelji z
organizatorjem (AVDITORU PORTOROZ - PORTOROSE) podpisali pogodbo o nastopu na MMS 2019 ter 5e niso
bile javno predvajane. Zaradi izvedbe festivala v Zivo ob spremljavi orkestra se v sami pripravi festivala pozove k
sodelovanju tudi prvo rezervo, ki nadomesti morebitnega manjkalodega izbranega sodelujodega izvajalca.

Ne glede na dolodilo prvega odstavka avtorji in izvajalci dovoljujejo, da si organizator pridrzi pravico predhodnega
enakovrednega predvajanja vseh izbranih skladb za potrebe promocije v medijih, v posebni predstavitveni oddaji ali
posamezno.
lzvajalci, avtorji ali njihove PR sluibe ne smejo do vkljudno dne 6.7.2019 do polnodijavno izvajati skladb, jih objavljati

na druZbenih omreijih ali kakorkoli drugade favorizirati ali priobditi javnosti. V primeru ugotovljenih krsitev ima
organizator pravico terjati kazen

v vi5ini 4.000,00 EUR za posamezno kriitev. Znesek se v pogodbi dolodi

kot

pogodbena kazen in nalrzgor niomejen, pad pa odvisen le od Stevila objav, pred rzvedbo festivala MMS 2019.

22.

ilen

Skladbe posameznih izvajalcev in skupine se na [ilMS izvedejo v Zivo s festivalskrm bendom. Na odru je lahko najved
7 izvajalcev - poleg glavnega vokalista/vokalistke 5e:

-

.

do 6 dodatnih spremljevalnih vokalov;
2 akustidni kitari
klavinova (po poprei5njem dogovoru in odobritui organizatorja);

zgolj po dogovoru in

s

poprej5njo odobritvijo organizatorja in glede na specifiko skladbe, 5e neizbeZen solo

instrument (na primer irska flavta, orglice, dodatna akustidna kitara, solo elektridna kitara ipd).

-

pihala in trobila so po poprej5nji odobritvi organizatorja dovoljena le, de so v priredbi in skladbi postavljeni sekcijsko.

Solistidnih navidezno zaigranih instrumentov ne more biti na glavnem odru, ker jih bo odigral festivalski bend;
- dovoljena je prenosna klaviatura (ki ni na stojalu, ampak je v funkciji kitare), po odobritvi organizatorja.

lzvajalci med svojim nastopom na odru ne smejo imeti bobnov, bas kitare in ostalih instrumentov, ki jih v Zivo igra
festivalski bend, razen tistih, ki niso navedeni zgoraj. Posameznik, ki bo na odru navidezno zaigral katerega od zgoraj
navedenih instrumentov, mora obvladati instrument do te mere, da bo nlegov nastop profesionalen in da bo fingiral

linijo, kije v skladbi.

Na odru Zivali niso dovoljene.
Organizator si pridrzuje pravico, da tistemu, ki ne bo spostoval zgornjih pravil, odkloni nastop z ielenim instrumentom,

V koreografrjah plesnih skupin so dovoljenr in5trumenti le, de je jasno, da gre za plesni nastop. Dovoljeni so lahko
inStrumenti (npr. kitare, basi in ostali) le v pnmeru, de gre za plesno todko, kjerje razvidno, da je to del koreograftje in

da ne vpliva na program.

Organizator si pridrZuje pravim spremembe pravil glede na potrebe in specifike skladbe.
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III. POSTOPEK IN NAEIN GI.ASOVANJA NA MMS 2019

23. dlen

Vrstni red nastopa v izborih MMS 2019 dolocUo izvajalci z 2rebom na novinarski konferenci, predvidoma meseca
maja, Vrstni red nastopa je enak tudi vrstnemu redu pesmi na festivalski zgo5denki, de bo izdana.

PMVILA GLASOVANJA NA MMS 2019

24. dlen
V glasovanju sodeluje:

-

javnost s telefonskim glasovanjem (prek stacionarnih in prek mobilnih telefonov);
obdinstvo v Avditoriju;
6 izbranih radijskih postaj (RTV SLO 1, RTV SLO - Radio Koper, Radio Celje, Munki val, Radio Mariborter Radio
Sora);

-

strokovna Zirija.

25. dlen

Po predstavitvi vseh Stirinajstih skladb na MMS 2019 sledi telefonsko glasovanje v trajanju 10 minut (prek
stacionamih in mobilnih telefonov). Stevilo telefonskih glasov za posamezno skladbo se pretvori v todke 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10 in 12. Skladba, ki dobi najvedje Stevilo glasov v telefonskem glasovanju, dobi '12 todk, druga skladba po
Stevilu telefonskih glasov dobi 10 todk, tretla skladba po Stevilu telefonskih glasov dobi 8 tock, skladbe od 4. do 10.

mesta pa dobijo od 7 do 'l todke glede na Stevilo pridobljenih telefonskih glasov.

26. dlen
Telefonsko glasovanje poteka 10 minut. Zadetek in konec telefonskega glasovanja, telefonske Stevilke za glasovanje
ter cena telefonskega glasovanja so objavljene v neposrednem televizijskem prenosu,

Operater telefonskega glasovanja je dolian v roku 3 minut po kondanem glasovanju sporoditi organizatorju rezultate

telefonskega glasovanja. Ce tega ne stori v navedenem dasu, se glasovanje ne upoSteva.

Pravilnost izvedbe glasovanja ter verodosto.inost objave Stevila telefonskih klicev in pretvorbe v todke od I do 8, 10 in
12 nadzoruje notar. Notar poda notarski zapisnik o poteku in pravilnosti izvedbe glasovanja.

27. dlen

de dve ali ved skladb prejme isto Stevilo telefonskih glasov, se visje oziroma bolje uvrsti tista skladba,

ki je prelela

visje Stevilo telefonskih glasov v sistemu, v katerem je bilo oddanih najved telefonskih glasov. V primeru, da je tudi po

tem Stevilo glasov enako, je bolje uvridena tista skladba, ki je prejela vedje Stevilo telefonskih glasov v sistemu
telefonskega glasovanja, v katerem je bilo oddano drugo najveaje Stevilo telefonskih glasov. 0e se tudi na ta naiin ne

more doloditi zmagovalne skladbe, se primerjava Stevila telefonskih glasov nadaljuje

v

naslednjem sistemu

telefonskega glasovanja po Stevilu oddanih telefonskih glasov in tako naprej. V primeru tehnidnih teZav enega od
sistemov telefonskega glasovanja velja Stevilo giasov, oddanih preko sistemalov brez tehnidnih teiav. V primeru
tehnidnih teZav pri vseh sistemih telefonskega glasovanja ali de telefonsko glasovanje zaradi tehnrdnih teZav pri vseh
sistemih ni bilo izpeljano, velja todkovanje ostalih glasovanj (obdinstvo v Avditonlu, izbrane radi.lske postaje, strokovna
Zirija).

V

primeru, da se bolje uvridene skladbe ne more doloditi na podlagi prejSnjega odstavka tega dlena, se bolje

uvr.idena skladba dolodi z Zrebom, ki ga opravi notar,
28. elen

Glasovanje obdinstva
glasovnica

s

v

Avditoriju

je

povezano

z

glasovalnimi listidi, Pod vsako detrto sedisde

je

namesdena

posebno oznako rGlasovalna vstopnica( Ob zadetku glasovanja obiskovalci oddajo glasovnice v

glasovalne skrinjice, oznadene z imeni, naslovi skladb in zaporednimi Stevilkami nastopajodih. Glasovanje obdinstva v

dvorani poteka najvei 10 minut.

29.

ilen

Direktor Avditorija PortoroZ - Portorose pred izvedbo festivala imenuje 3 dlansko komisijo za Stetje glasov,

Komisija za Stetje glasov v prisotnostr notarja sesteje glasove obdinstva Avditorija, ki so oddali veljavne glasovnice, in

jih razvrsti po zaporedju od skladbe z najvedjim Stevilom zbranih glasovnic do skladbe z najmanjiim Stevilom zbranih
glasovnic.

Skladba, ki je prejela najved glasov, prejme dvanajst (12) todk. Skladba ki je prejela drugo najvisje Stevilo glasov,
prejme deset ('10) todk. Skladba s tretjim najvi5jim Stevilom glasov prejme osem (8) todk. Skladba s detrtim najvi5jim
Stevilom glasov prejme sedem (7) todk. ln enako dalje do skladbe z desetim najvi5iim Stevilom glasov, ki prejme eno

(1) todko.

V

primeru, da dve ali ved skladb prelme isto Stevilo glasov, se bolje uvridena skladba dolodi z Zrebom ki ga opravi

komisija za Stetje glasov.
30. dlen
Komisija za Stetie glasov seiteje tudi todke izbranih radrjskih postaj (RTV SLO 1, RTV SLO Radio Koper, Radio Celje,
Radio Murski val, Radio Sora in Radio Maribor), ki so oddale podpisane glasovalne obrazce, posredovane s slrani

Avditorija, in jih razvrsti po zapredju od skladbe z najvedjim Stevilom zbranih todk do skladbe z najmanjiim Stevilom
zbranih todk,

Ziriie izbranih radijskih postaj imajo tri dlane, ki jih dolodi odgovomi urednik izbrane radijske postaje. Za dlane Zirij
radijskih postal veljajo smiselno enaki pogoji kot za dlane strokovne Zirije IVMS 2019.
Vsak dlan Zirije po poslu5anju vseh 14 skladb desetim najboljSim skladbam po njegovem mnenju dodeli todke od 1 do 8

ter 10 in 12, s tem da je 12 najviSja ocena za najbol.jso skladbo po njegovi presoji. Se5tevek vseh todk vseh dlanov Zirije
izbrane radijske posta1e predstavlja kondno todkovanje izbrane radijske postaje, ki dodeli desetim najboljSim skladbam
todke od 'l do 8 ter 10 in 12, s tem da je 12 najvisla ocena. V primeru, da dve ali ved skladb po sestevku glasov
posameznih dlanov 2irije prelme isto Stevilo todk, se visje uvr5dena skladba dolodi z dvigom rok.
Vse ocene vseh izbranih radijskih postaj se nato sestejejo in deset skladb, ki ima najvisje se5tevke, prejme ocene od 1 do
8 ter 10 in 12, s tem da je 12 najvi5ja ocena za najboljso skladbo po skupnem izboru izbranih radijskih postaj. V primeru,

je
da dve ali ved skladb po se$tevku todk vseh radrlskih postaj prejme isto Stevilo todk, je vi5je uvr5dena tista skladba, ki
vedkrat prejela vtSlo oceno posameznih izbranih radijskih postaj.
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V primeru, da se bol.je uvr$dene skladbe ne more doloditi na podlagi prejinjega odstavka tega dlena, se bolje uvridena
skladba dolodi z 2rebom, kiga opravi komisiia za Stet1e glasov.

31. 6len
Glasovanje strokovne Zirije se izvede pred prireditvijo na generalki MMS 2019, dne 5,7.2019 in na sami prireditvi, dne
6.7.2019, Glasuje se za:

a) najbolj5o skladbo po izboru strckovne Zirije, ki Steje za Veliko nagrado MMS 2019;
b) najboljso glasbo, besedilo, interpretacijo vokalnega solista in obetavnega izvajalca oziroma avtorja - nagrada Danila
Kocjandida.
32. dlen
Strokovna iirija ocenjuje naslednje kategorije:

-

osnovno melodijo;
besedilo, ki se nanasa na morje in sonce:
harmonidnost:
melodidnost;
interpretacijo;
izvedbo v celoti.

Vsak dlan strokovne 2irije v vseh kategori.jah oceni 10 najbolj5ih skladb z ocenami od

I

do 8 ter 10 in 12, s tem da ie 12

najviSja ocena, Ocene vseh dlanov strokovne Zirije se v vsaki kategoriii sestejejo.

Skupna glasovalna obrazca podpiSejo vsi dlani strokovne 2iriie.

Ocene posameznih dlanov strokovne Zirije, ki glasujejo, so tajne in se takoj po koncu prireditve MMS arhivirajo v skladu
z zakonom o arhivskem gradivu.

Javen je samo kondni izbor strokovne Zirije brez todkovanja.

33. dlen
Strokovna Ziriia podeljuje nagrade za:

-

glasbo;
besedilo;

interpretacijovokalnegasolista;
obetavnega izvajalca oziroma avtorja - nagrada Danila Kocjandida.

Nagrade prqmejo skladbe (vokalni solist, obetavni izvajalec oziloma avtor), ki so v navedenih kategorijah prejele najvisji

se$tevek todk vseh dlanov strokovne Zirije

v

posamezni kategoriji. Strokovna Ziriia se lahko soglasno odlodi, da

posamezne nagrade ne podeli.

Skladba, kije prejela najvi5li se5tevek todk vseh dlanov strokovne iirije v kategoriii najboljSa skladba, ki Steje za Veliko
nagrado MMS 2019, prejme dvanajst (12) todk. Skladba, kije prejela drugo najviSje Stevilo todk, prejme deset (10) todk.
(7)
Skladba s tretjim najvisjim Stevilom todk prejme osem (8) todk. Skladba s detrtim najvi5jim Stevilo todk pre.ime sedem
todk in enako dalje do skladbe z desetim najniijim Stevilom todk, ki prejme eno (1)todko.

V primeru, da dve ali ved skladb po se5tevku glasov posameznih dlanov iiri.ie v posamezni kategoriji pre.ime isto Stevilo
todk, se viSje uvr5dena skladba dolodi z dvigom rok.

Vsak dlan strokovne 2irije podpi5e skupni glasovalni obrarrr, za posamezno kategorijo, kar se tudi objavi kot kondno
skupno todkovanje strokovne iirije.

34. dlen
Komisija za Stetje glasov po prestetju vseh glasov obdinstva ter radijskih postaj sestavi zapisnik o poteku glasovanj, ki se

notarsko overi. Potek telefonskEa glasovanja

in

glasovanja strokovne

35.

Zmagovalna skladba (Velika nagrada MMS 2019)

iirije se posebej

notarsko overita.

ilen

je tista skladba, ki dobi najvi5je

Stevilo

totk v se5tevku

tock

telefonskega glasovanja, glasovanja obdinstva v Avditoriju, glasovanja izbranih radijskih postaj in glasovanja strokovne

iirije. Veliko nagrado MMS 2019 prejme izvajalec skladbe.
36. dlen

ee imata dve skladbi (ali ved) enako

v sestevku todk telefonskega glasovanja, glasovanja obdinstva v
in glasovanja strokovne iiri.ie, ima prednost tista, ki se je v glasovanju

Stevilo todk

Avditoriju, glasovanja izbranih radijskih posta.i
strokovne 2irije uvrstila viSje.

IV. NADZOR NAD GLASOVANJEM

37. dlen

Pravilnost izvedbe glasovanja ter verodosto.inost ob.lave pretvorjenega Stevila telefonskih klicev, glasov strokovne
komisiie, glasov obdinstva in glasov radijskih postaj v todke nadzorujeta notar in predstavnik Avditorija PortoroZ, ki ga
imenuje direktor.

Notar pripravi notarcki zapisnik o poteku izvedbe glasovanja.

0 morebitnih diskvalifikacijah

(npr. skladba ne ustreza predpisanim pogojem alije bila pred zadeU<om festivala priobdena

javnosti ipd.) in drugih zadevah odloda direktor Avditori.la Portoroi -Portorose.

V. KONENA DOLoCBA
38. dlen
Pravilnik zadne veljati z dnem podpisa direkto1ja Avditorija Portoroi-Portorose.
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