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Spodaj podpisani izjavljamo in zagotavljamo, da je skladba, s katero se odzivamo na vabilo, v celoti in 
v posameznih delih izvirno avtorsko delo ter da 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.  
 
Avtorji, izvajalci in založnik s podpisom zagotavljamo, da skladba še ni bila ne delno ne v celoti javno 
predvajana ali kako drugače izvedena ali priobčena javnosti in da tudi ne bo ne delno ne v celoti 
javno izvedena ter predvajana ali kako drugače priobčena javnosti pred izvedbo na izboru skladb 
"SLOVENSKE POLKE IN VALČKA 2022", oz. do obvestila o ne-izboru skladbe. 
 
Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik zagotavljamo, da se strinjamo s pogoji, objavljenimi v 
vabilu.  
 
Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik zagotavljamo, da bomo omogočili izvedbo skladbe v 
okviru in pod pogoji RTV Slovenija, z ustreznim prenosom materialnih pravic. Zagotavljamo, da se 
bomo v primeru izbire udeležili vaj in drugih aktivnosti v zvezi z izborom skladb "SLOVENSKE POLKE IN 
VALČKA 2022". Avtorji in izvajalci bomo v primeru izbora skladbe upoštevali napotke programsko 
produkcijske ekipe RTV Slovenija, ki skrbi za realizacijo tekmovalnih skladb, in kreativnega dela ekipe 
RTV Slovenija pri predstavitvi in oblikovanju nastopa izvajalcev (režiser, scenograf, oblikovalec luči, 
kostumograf).  
 
Avtorji in izvajalci bomo opravili pogodbeno delo v dogovorjenih rokih in se v celoti ravnali po 
določilih pogodbe ter navodilih RTV Slovenija. 
 



Spodaj podpisani v primeru uvrstitve skladbe za izbor skladb "SLOVENSKE POLKE IN VALČKA 2022" s 
podpisom te izjave in soglasja prenašamo na RTV Slovenija naslednje materialne pravice na 
avtorskem delu oz. na izvedbi avtorskega dela v celoti ali v delih, morebitnih izvlečkih avtorskega dela 
oz. izvedbe, prevodu in predelavah avtorskega dela ali izvedbe ali pri tem delu nastalih fotografijah, 
in sicer: 
• pravico tonskega in/ali vizualnega snemanja avtorskega dela in žive izvedbe avtorskega dela 

za namen RTV produkcije avdiovizualnega dela (RTV oddaje); 

• pravico do vseh oblik javne priobčitve avtorskega dela in izvedbe na posnetku in v živo v RTV 

produkciji, in sicer pravico javnega prenašanja, javnega predvajanja, radiodifuznega oddajanja, 

radiodifuzne retransmisije, sekundarnega radiodifuznega oddajanja, spletne objave in objave na 

družbenih omrežjih;   

• izključno pravico do prve objave oz. do prve javne priobčitve avtorskega dela in izvedbe 

javnosti na celotnem območju ("universal");  

• pravico reprodukcije, t.j. da se avtorsko delo in izvedba iz RTV produkcije fiksirata na 

materialnem nosilcu ali drugem primerku, in sicer neposredno ali posredno, začasno ali trajno, delno 

ali v celoti ter s kakršnimkoli sredstvom ali v katerikoli obliki, vključno s shranitvijo v elektronski 

obliki; 

• pravico distribucije avtorskega dela in izvedbe iz RTV produkcije, vključno z digitalno 

distribucijo posnetka iz RTV produkcije; 

• pravico predelave in avdiovizualne priredbe skladbe iz RTV produkcije; 

• pravico dajanja na voljo javnosti avtorskega dela oz. njegove izvedbe iz RTV produkcije. 
 
Materialne avtorske in izvajalske pravice na avtorskem delu in izvedbi se prenašajo na RTV Slovenija 
brez krajevnih in časovnih omejitev in neizključno, razen pravice do prve objave oz. do prve javne 
priobčitve avtorskega dela in njegove izvedbe javnosti, ki je izključna pravica RTV Slovenija. Podpisniki 
se zato strinjamo, da bo premierna priobčitev skladbe javnosti v TV programih RTV Slovenija v okviru 
izvedbe izbora skladb "SLOVENSKE POLKE IN VALČKA 2022", z možnostjo istočasnega spletnega 
prenašanja in radijskega predvajanja.  
 
Na avdio in/ali vizualnih posnetkih vseh oddaj "SLOVENSKE POLKE IN VALČKA 2022" je RTV Slovenija 
izvirni in izključni imetnik vseh pravic producenta oz. RTV organizacij. RTV Slovenija je tudi izključni 
imetnik pravic na fotografijah avtorjev in izvajalcev, ki nastanejo v procesu RTV produkcije oddaj. 
Avdio in/ali vizualne posnetke vseh oddaj "SLOVENSKE POLKE IN VALČKA 2022" in fotografije iz RTV 
produkcije lahko RTV Slovenija neomejeno komercialno in nekomercialno izkorišča v okviru svoje 
registrirane dejavnosti brez dodatnega finančnega nadomestila avtorju/izvajalcu. 
 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOST 

 

Vaše osebne podatke potrebujemo za izvedbo sodelovanja in izbora skladb "SLOVENSKE POLKE 

IN VALČKA 2022", obdelovali jih bomo na podlagi pogodbe, saj drugače izvedba izbora in dogodkov 

ni mogoča. Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, 

na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika 

pred sklenitvijo pogodbe. 

 

 

 



RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana kot upravljalec osebnih podatkov za namen 

izvedbe izbora skladb "SLOVENSKE POLKE IN VALČKA 2022" obdeluje vaše osebne podatke v skladu z 

varstvom in zavarovanjem osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (GDPR), 

nacionalni zakonodaji in internem Pravilniku. Osebnih podatkov ne bomo uporabili za druge namene. 

V okviru izvedbe bomo omejen obseg vaših osebnih podatkov (zgolj tiste, ki jih potrebujejo za 

oceno) posredovali članom strokovne komisije, izbranim ocenjevalcem radijskih postaj in članom 

žirije, ki se z izjavo zavežejo k skrbnemu ravnanju in varstvu vaših 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. Podatke tistih, ki bodo izbrani za nastop na dogodkih in s katerimi bomo sklenili 

pogodbe o nastopu bomo posredovali tudi uporabnikom, katerim moramo podatke posredovati za 

izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti. 

 

Prijavitelj s podpisom na izjavi zagotavlja, da je pridobil dovoljenje za posredovanje osebnih 

podatkov: ime in priimek izvajalca/-cev, avtorja/-jev glasbe, besedila, priredbe, zastopnika založnika, 

opis ustvarjalno-glasbenega in fotografijo izvajalca/-cev in da je navedene seznanil 

z Obvestilom posameznikom o varstvu osebnih podatkov. 

Pridobljene osebne podatke bo RTV Slovenija obdelovala do določenih rokov hrambe: 

• do vključno 18. 12. 2021, torej do zaključka izbora izbranih skladb in objave seznama izbranih 

skladb osebne podatke vseh udeležencev, razen če zakon določa drugače; 

• do konca septembra 2022, torej do končnega izbora skladb "SLOVENSKE POLKE IN VALČKA 2022", 

osebne podatke izbranih udeležencev, razen če zakon določa drugače. 

 

RTV Slovenija skrbno varuje vaše osebne podatke in vam zagotavlja pravice, ki so opredeljene v 

GDPR, nacionalni zakonodaji in internemu Pravilniku. Če menite, da obdelava osebnih podatkov 

krši vaše pravice, se lahko obrnete na Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov RTV 

Slovenija: vop@rtvslo.si ali/in pritožbo podate Informacijskemu pooblaščencu: Dunajska 22, 

1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01/230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.  

 
 
Spodaj podpisani izvajalci za našega skupnega predstavnika izmed sebe določamo: 
_______________________________ (vpisati ime in priimek enega od izvajalcev) in ga s podpisi 
pooblaščamo, da nas zastopa za dajanja dovoljenj, potrebnih za izvedbo. 
 
Spodaj podpisani avtorji in izvajalci oz. zastopnik izvajalcev s podpisi izjavljamo, da dovoljujemo, da 
prijavitelj prijavi skladbo na vabilo RTV Slovenija za izbor skladb "SLOVENSKE POLKE IN VALČKA 2022" 
in da nas zastopa pri vseh dejanjih v zvezi z vabilom, izborom skladb ter pri prenosu materialnih 
pravic na skladbi na RTV Slovenija. 
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AVTOR/-JI GLASBE 
 
 

Ime in priimek: 
 
 

Podpis: 

AVTOR/-JI 
BESEDILA 
 

Ime in priimek: 
 
 

Podpis: 

AVTOR/-JI 
PRIREDBE 
 
 

Ime in priimek: 
 
 

Podpis: 

IZVAJALEC/-CI 
 
 

Ime in priimek: 
 
 

Podpis: 

ZALOŽNIK 
(Če založnika ni, v 
naslednje polje vpišete: 
»NI ZALOŽNIKA«.) 

Ime in priimek (zastopnik založnika):  
 
 

Podpis: 

 
V primeru da avtor ali izvajalec še ni dopolnil 18 let, izjavo v njegovem imenu oz. zanj podpiše 
njegov zakoniti zastopnik/nosilec starševske odgovornosti !!! V tem primeru se pri "imenu in 
priimku" avtorja ali izvajalca napiše dejanski avtor oziroma izvajalec (mladoletna oseba), pri 
podpisu pa se dopišeta ime in priimek njegovega zakonitega zastopnika/nosilca starševske 
odgovornosti, ki zanj podpiše izjavo. 
 
V izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in 
veljajo enakovredno za oba spola. 
 


