
I. UVODNE DOLOČBE 
 
1. ČLEN
Event24, d.o.o., kot organizator dogodka Polkafest v sodelovanju z Radio Veseljak in 
TV Veseljak s temi pravili določa način, po katerem poteka: 
• postopek izbora prijavljenih skladb za sodelovanje pri izboru naj polke Polkaf-

esta,
• postopek ter način glasovanja za naj polko Polkafesta.  
 
Na dogodku Polkafest bodo sodelovale skladbe, ki bodo izbrane na podlagi objavl-
jenega javnega razpisa po postopku, določenem s temi pravili. Strokovna komisija 
izmed prijavljenih kandidatov izbere deset (10) skladb. Če izmed vseh prijavljenih 
skladb - glede na vsebinske in tehnične kriterije - ne bo mogoče izbrati desetih 
skladb, si organizator pridrži pravico neposrednega povabila izvajalcev k sodelovan-
ju. Predlog lahko podata strokovna komisija in glavni pokrovitelj dogodka, Skupina 
Tuš. Vseh deset izvajalcev bo izbrane polke predstavilo na enem izmed dogodkov 
Polkafest turneje, ki bodo v marcu in aprilu pred dogodkom Polkafest potekali v 
nakupovalnih centrih Planet Tuš po Sloveniji.
 
Izmed desetih izbranih skladb, kandidatk za naj polko Polkafesta, bo z SMS glaso-
vanjem in glasovanjem z glasovnicami na samih dogodkih Polkafest turneje izbranih 
najboljših pet (5). Izvajalci jih bodo javnosti predstavili z živo izvedbo na dogodku 
Polkafest, ki bo 13. maja 2018, ali v primeru slabega vremena 22. maja 2018. Z 
SMS glasovanjem in seštevkom rezultatov glasov s posameznega dogodka Polkaf-
est turneje bo izbrana naj polka Polkafesta, ki bo hkrati postala tudi uradna polka 
Polkafesta in polka, na katero bodo udeleženci Polkafesta podirali svetovni rekord 
v plesanju polke.
 
II. STROKOVNA KOMISIJA 
 
2. ČLEN
Na razpis prijavljene skladbe obravnava strokovna komisija, ki jo sestavljajo trije 
(3) člani. Poleg teh pa se lahko imenuje še nadomestni član, ki v primeru zadržano-
sti ali odsotnosti nadomesti člana strokovne komisije.
 
3. ČLEN
Za člana strokovne komisije je lahko imenovana oseba, ki je polnoletna in ki izkazuje 
poznavanje glasbenega in/ali televizijskega področja. 
 
Član strokovne komisije ne sme biti oseba, ki: 
• je (so)avtor glasbe, besedila ali priredbe oz. (so)izvajalec skladbe, ki je prijavl-

jena na razpis za sodelovanje na Polkafestu,  
• je s (so)avtorjem glasbe, besedila ali priredbe oz. (so)izvajalcem skladbe, ki je 

prijavljena na razpis, v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v zakonski ali zuna-
jzakonski zvezi. 

 
III. POSTOPEK IZBIRANJA SKLADB, KI BODO SODELOVALE V NATEČAJU 
ZA NASLOV NAJ POLKE POLKAFESTA 
 
4. ČLEN
Pravila za prijavo in rok prijave so določeni v razpisu za sodelovanje na Polkafestu.
 
5. ČLEN
Strokovna komisija posluša vse prijavljene skladbe in izbere deset (10) skladb, ki se 
bodo pomerile na Polkafest turneji. Strokovna komisija je pri ocenjevanju in izbiri 
skladb svojo odločitev dolžna opreti na umetniška, estetska, produkcijska merila in 
kakovost nastopa.  
 
V primeru, da ni izbranih do deset (10) skladb in organizator neposredno povabi 
posamezne avtorje in/ali izvajalce k sodelovanju, strokovna komisija posluša tudi 
vabljene skladbe, pri čemer na podlagi istih meril iz tega člena oceni, ali so te glede 
na vsebinske in tehnične kriterije ustrezne za izvedbo na Polkafestu. 

6. ČLEN
Strokovna komisija o svojem delu sestavi zapisnik. Izid glasovanja mora biti razv-
iden iz vsebine zapisnika. Vsak član s svojim podpisom zagotavlja verodostojnost 
končnega izbora in verodostojnost podatkov, navedenih v zapisniku. 
 
7. ČLEN
Po končanem izboru strokovne komisije organizator obvesti prijavitelje o odločitvi 
strokovne komisije. Organizator pozove prijavitelje skladb, ki so izbrane za Polkaf-
est, k podpisu pogodbe o sodelovanju.  
 
IV. POSTOPEK IN NAČIN GLASOVANJA
 
8. ČLEN
Glasovanje za naj polko Polkafesta poteka v dveh delih:   
• v prvem delu glasovanja: javnost s telefonskim SMS glasovanjem in javnost z 

glasovnicami, ki bodo na voljo na dogodkih Polkafest turneje po nakupovalnih 
centrih Planet Tuš po Sloveniji;

• v drugem krogu glasovanja: javnost s telefonskim SMS glasovanjem. 
 
 
9. ČLEN
Začetek in konec telefonskega glasovanja ter telefonske številke, na katere lahko 
javnost glasuje, bodo objavljene in označene z dnevom razglasitve tekmovalcev, ki 
bo v petek, 16. marca 2018, na Radiu Veseljak in na spletni strani veseljak.si.
 
V primeru tehničnih težav enega ali več operaterjev telefonskega glasovanja se 
upoštevajo samo glasovi, oddani preko sistemov operaterjev brez tehničnih težav. 
V primeru tehničnih težav vseh operaterjev telefonskega glasovanja se uvrstitve 
skladb in nagrajence določi na podlagi ocenjevanja strokovne žirije. 
                                                                                                                  
V primeru, da imata dve skladbi ali več skladb enako število telefonskih SMS 
glasov, je višje uvrščena tista skladba, ki je višje uvrščena na podlagi ocenjevanja 
strokovne žirije ob izboru skladb za uvrstitev v tekmovanje za naj polko Polkafesta. 
 
10. ČLEN
30. aprila 2018 se glede na rezultate SMS glasovanja razglasi pet (5) najvišje 
uvrščenih izvajalcev, ki so prejeli največ glasov. Ti izvajalci se bodo za naj polko 
Polkafesta potegovali na osrednjem dogodku z živo izvedbo skladbe. 
Od 30. aprila 2018 od 00.00 do 12. maja 2018 do 23.59 ure razglasitve 5 najvišje 
uvrščenih poteka novi krog SMS glasovanja do zaključnega dogodka. To glasovanje 
odloči končnega zmagovalca z naj polko Polkafesta, ki bo znana po nastopu tek-
movalcev. 
Glasuje se lahko s pošiljanjem SMS sporočila na številko 1919, z besedo POLKA 
in ključno številko izvajalca, ki bo določena ob razglasitvi izbranih 10 tekmovalcev 
(npr. POLKA5 na številko 1919). Cena SMS glasovanja znaša 0,99 EUR. V primeru, 
da se glavni dogodek Polkafest zaradi slabega vremena prestavi, se SMS glasovanje 
avtomatsko podaljša za teden dni.
 
11. ČLEN
Skladbi, ki je najvišje uvrščena, se podeli nagrada za naj polko Polkafesta, prejme 
pa jo ansambel, ki je izvedel nagrajeno skladbo. Naj polko Polkafesta razglasi orga-
nizator na glavnem odru prireditve Polkafest 2018 po tem, ko je vseh pet prijavl-
jenih izvajalcev že predstavilo svojo polko. 
 
12. ČLEN
Ta pravila začnejo veljati z objavo na spletnih straneh organizatorja, organizator pa 
si pridržuje pravico do spremembe pravil.

Splošna pravila in pogoji izbiranja skladb  
za sodelovanje pri izboru naj polke Polkafesta


