
 
ODOBRITEV ZA PREDVAJANJE IN PRENOS PRAVIC 

 
 
OPIS VIDEO-POSNETKA / FOTOGRAFIJE: 
 
__________ _____________________________ 
 
Spodaj podpisani/a _________________________ rojen/a ____________________, 
    ime in priimek    datum rojstva 
s stalnim prebivališčem ________________________________________________, 
    naslov 

 

pooblaščam Ketiver d.o.o. in njegove partnerje, da objavi, poskrbi za objavo ali 
reprodukcijo in reproducira posnetek ali del posnetka in/ali fotografijo na katerem 
sem posnet/a. Ketiver d.o.o. in njegove partnerje pooblaščam, da lahko omenjeni 
posnetek in/ali fotografijo brez časovne omejitve izkoristi v vseh medijih in tržiščih 
avdiovizualne industrije, že obstoječe ali pa nastale v prihodnosti, v Sloveniji in v vseh 
ostalih državah sveta. 
 
Moj elektronski naslov: ___________________ 
 
Moja telefonska številka: ___________________ (uporabljena bo le v primeru 
vprašanj glede videa) 
 
Datum snemanja: ______________ 
 
Lokacija snemanja: ______________ 
 
 
Kraj in datum, __________, ___________ 
      kraj  datum 

 
Prebral/a in se strinjam 
 
 
___________________ 
podpis 

 
 

 (obkljukaj) Strinjam se, da podjetje Ketiver d.o.o. in lastnica podjetja Katja 
Verderber (Katarina Mala) moje ime in priimek uporabita pri žrebu za nagrado 
(nočitev v Hotelu Vandot v Kranjski Gori) v sklopu sodelovanja pri snemanju 
videospota za pesem “Grem sam naprej” pevke Katarine Male, in da se moje ime 
objavi na družbenih omrežjih Katarine Male v primeru, da bom izžreban/a. 
Dovoljujem tudi, da se moj elektronski naslov uporabi za obveščanje o videu, za 
kakršnakoli vprašanja video ekipe in za odgovore na moja vprašanja ter za 
obveščanje o nagradnem žrebu.  



 
 

ODOBRITEV ZA PREDVAJANJE IN PRENOS PRAVIC (za otroka)  
Za več otrok skopirajte obrazec na naslednjo stran in izpolnite 

 
 
OPIS VIDEO-POSNETKA / FOTOGRAFIJE: 
 
 

 
 
 
Spodaj podpisani/a ________________________ rojen/a _____________________ , 
    ime in priimek    datum rojstva 
s stalnim prebivališčem _________________________________________________, 
    naslov 

 

pooblaščam Ketiver d.o.o. in njegove partnerje, da objavi, poskrbi za objavo ali 
reprodukcijo in reproducira posnetek in/ali fotografijo ali del posnetka in/ali 
fotografije na katerem sem posnet/a oz. je posnet moj varovanec/varovanka; 
 
________________________ / __________________ rojen/a  
 
___________________ 
 ime in priimek   sorodstveno razmerje   datum rojstva 
 
Ketiver d.o.o. in njegove partnerje pooblaščam, da lahko omenjeni posnetek in/ali 
fotografijo brez časovne omejitve izkoristi v vseh medijih in tržiščih avdiovizualne 
industrije, že obstoječe ali pa nastale v prihodnosti, v Sloveniji in v vseh ostalih državah 
sveta. 
 
 
Datum snemanja: __________________ 
 
Lokacija snemanja: __________________ 
 
 
Kraj in datum, _________________, _________________ 
   kraj   datum 

 
Prebral/a in se strinjam 
 
_________________         
podpis 
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