
 
 SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V AKCIJI »20 LET SLOVENIJE« 
 
 

Skladno s temi pravili prireja RTV Slovenija (v nadaljevanju organizator) akcijo 
 

 
»20 let Slovenije« 

 
NAMEN AKCIJE  

 
Čeprav je RTV Slovenija spremljala osamosvojitev Slovenije leta 1991 in arhivi RTV Slovenija 
predstavljajo velik vir tega gradiva v naši državi, vas želimo pozvati k zbiranju fotografij in vaših 
zapisov in spominov na te čase.  Ta gradiva želimo zbrati in jih predstaviti v spletni galeriji na našem  
multimedijskem portalu. 
 
Z zbranimi gradivi bomo pripravili spletno stran, ki bo predstavljala preplet vaših in organizatorjevih 
arhivov z namenom, da ohranimo spomin na tiste čase, in da mladim predamo naša razmišljanja, 
spomine, ter da ustvarimo zgodovinski in kulturni arhiv na temo osamosvajanja Slovenije. 

Vaše gradivo bo tako morda kot del video in avdio zapisov iz oddaj RTV Slovenija predstavljeno na 
spletni strani www.rtvslo.si/osamosvojitev in bo predstavljalo trajen spomin na osamosvajanje, 
predvsem za mlajše generacije.  

POTEK ODDAJE IN OBJAVE GRADIV 
 
Organizator akcije je RTV Slovenija (RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, matična številka 
5056497).  
 
Zbiranje prispevkov (fotografij, zapisov) bo potekalo od 8. junija do 10. julija 2011. Pogoji in način  
sodelovanja so objavljeni na portalu www.rtvslo.si in teletekstu RTV Slovenija. 
 
Udeleženec akcije je lahko le fizična oseba s stalnim prebivališčem v republiki Sloveniji. 
     
Udeleženci akcije pošljejo svoja gradiva, povezana z osamosvojitvijo leta 1991 na  navedene 
naslove in opišejo okoliščine nastanka samega gradiva. Udeleženci lahko pošljejo tudi več fotografij 
in/ali zapisov na naslov:  
 
RTV Slovenija, 20 let Slovenije, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom »20 let Slovenije« 
 
Iz prejetih gradiv bo Organizator ustvaril digitalno kopijo in udeležencem originalna gradiva vrnil po 
pošti. Če so tovrstna gradiva že v digitalni obliki (skenirane fotografije), lahko udeleženci pošljejo 
svoja gradiva na elektronski naslov osamosvojitev20@rtvslo.si.  
 
V kolikor bi udeleženci s svojimi zapisi, spomini ter zgodbami želeli sodelovati pri ustvarjanju skupne 
galerije spominov, lahko kontaktirajo organizatorja tudi na telefonski številki 031 – 735 135 med 10. 
in 16. uro. 

Organizator bo vsa prispela gradiva pregledal in se po uredniški presoji odločil, katere bo objavil na 
svojih multimedijskih platformah. Odločitev je izključno v domeni RTV Slovenija kot organizatorja. 
 
 
 



AVTORSKE PRAVICE 
 

Vsak udeleženec akcije se s tem, ko pošlje svojo avtorsko gradivo, strinja s pravili akcije. Vsak 
udeleženec jamči, da je gradivo, ki ga pošilja, njegovo izvirno avtorsko delo, ali pa je izključni 
imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Prav tako udeleženec 
akcije jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji za javno objavo.  
 
Udeleženec akcije se strinja, da na organizatorja prenese vse materialne avtorske pravice na 
posredovanem gradivu. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in 
neomejene pravice na poslanih gradivih (fotografijah in zapisih). Organizator pridobi te avtorske 
pravice in v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev in 
brezplačno, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje 
fotografije in/ali zapisov kot določi organizator po lastni presoji. 
 
Organizator si pridržuje pravico, da objavi spornih vsebin. Če udeleženec akcije brez vednosti 
organizatorja pošlje fotografijo, ki je zaščitena Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, 
organizator akcije za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja. Organizator si pridržuje pravico, da v 
primeru dvoma, da gradivo ni avtorsko delo pošiljatelja, poslanega gradiva ne objavi.  
 
 
    ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 
 
Izbrani sodelujoči, katerih gradiva bomo objavili, dovoljujejo objavo svojega imena, priimka, kraja 
bivanja ter svojega gradiva na multimediskih platformah RTV Slovenija, za kar od organizatorja ne 
bodo zahteval plačila. Če posameznik izrecno ne želi objave, mora to izraziti ob prijavi k akciji.  
 
Sodelujoči v akciji organizatorju dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih 
osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih 
podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po 
zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene identifikacije avtorskih 
pravic na poslanih avtorskih delih, ter vračila originalnih avtorskih del. Prav tako se organizator 
zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.   
 

PRITOŽBE IN SPORI 
 
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator akcije. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci 
pošljejo na osamosvojitev20@rtvslo.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih 
bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca.  
 
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali 
vzroki na strani javnosti.  
 
Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeležence z objavami na portalu 
www.rtvslo.si. 
 
Za vse spore je krajevno pristojno Sodišče v Ljubljani. 
 
Ljubljana, 7. 5. 2011 

 


