
 

 

Splošni pogoji uporabe     

Splošni pogoji določajo pogoje in način uporabe uporabe storitev Mediateke Slovenske 

turistične organizacije. V Mediateki so na uporabnikom na voljo visokoresolucijske fotografije 

in avdiovizualni posnetki slovenske turistične ponudbe, izključno za nekomercialno uporabo, 

kot je opredeljeno v nadaljevanju. 

Splošna pravila uporabe 

Za uporabo storitev Mediateke je potrebno izvesti postopek registracije. Registrirajo se lahko 

vse pravne osebe v Republiki Sloveniji in tujini, ne glede na statusno obliko, ki v okviru svoje 

dejavnosti tržijo, promovirajo in predstavljajo Slovenijo kot turistično destinacijo. 

Fotografije in avdiovizualne posnetke (v nadaljevanju: gradiva) lahko brezplačno uporabljate 

za vse nekomercialne objave, ki pomenijo promocijo Slovenije kot turistične destinacije, v 

tujini in Republiki Sloveniji, v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe. 

Pravica uporabe gradiv ni prostorsko in časovno  omejena (uporaba je dovoljena v Slovenij in 

drugih državah), razen če je pri posameznem gradivu posebej označena omejitev glede na 

prostor in trajanje uporabe. 

Slovenska turistična organizacija si pridržuje pravico uporabniku kadarkoli preklicati pravico 

uporabe posameznih gradiv. 

Pravic, pridobljenih na podlagi teh Splošnih pogojev, ni dovoljeno prenašati na tretje osebe. 

Navajanje vira in avtorstva 

Fotografije in avdiovizualne posnetke je dovoljeno uporabljati le ob dosledni navedbi avtorja 

/ soavtorjev in vira: www.slovenia.info. 

 

Pravice uporabe 

Registrirani uporabnik mediateke na prenesenih fotografijah in avdiovizialnih posnetkih 

neizključno pridobi naslednje materialne avtorske pravice uporabe gradiva: 

https://www.slovenia.info/


 

 

• pravico reprodukcije in distribuiranja, 

• pravico dajanja na voljo javnosti, 

• pravico javnega prikazovanja, 

• pravico vključitve fotografij v druga avtorska dela. 

 

Navedne pravice se nanašajo na vse oblike nekomercialnih in neodplačnih spletnih objav, 

tiskanih medijev, avdiovizualnih medijskih storitev in drugih komunikacijskih kanalov, ne glede 

na vrsto nosilcev (tiskani, digitalni), ki vključujejo: 

 

• Digitalne kataloge, e-revije, novičnike (izključno na namene brezplačne distribucije); 

• Objavo v tiskanih in drugih medijih, ki v prispevkih poročajo o slovenski turistični 

ponudbi oziroma promovirajo Slovenijo kot turistično destinacijo; 

• Uporabo na družbenih omrežjih v okviru organskih objav (poročanje o dogodku, 

sporočila za javnost (izključno neodplačne objave); 

• Tiskana promocijska gradiva, prospekti, zloženke, brošure (izključno na namene 

brezplačne distribucije); 

• Promocijski dogodki v Republiki Sloveniji in v tujini (npr. turistični sejmi, borze, 

delavnice, predstavitve…), ki so izključno ali pretežno namenjni promociji Slovenije 

kot turistične destinacije.  

Navedene oblike uporabe vključujejo izključno neodplačno obliko uporabe gradiv za namene 

promocije turističnih dejavnosti in storitev v Republiki Sloveniji oziroma prikazovanje Slovenije 

kot turistične destinacije.  

 

Prepovedane oblike uporabe gradiv / komercialna uporaba gradiv 

 

Uporaba gradiv v komercialne namene, kot so npr. reprodukcija na razglednicah, majicah, 

knjigah, magnetih, vdelava avdiovizualnih insertov v lastne promocijske materiale, vse oblike 

zunanjega oglaševanja (stacionarni panoji, digitalno oglaševanje ...), uporaba v oglasih, ki se 

ne nanašajo na promocijo Slovenije kot turistične destinacije, uporaba na spletnih mestih, ki 

niso namenjena predstavitvi slovenske turistične ponudbe in podobno, ni zajeta v teh 

splošnih pogojih uporabe in ni dovoljena.  

 



 

 

Uporaba gradiv je striktno prepovedana na nosilcih in distribucijskih kanalih, ki se tržijo 

oziroma prodajajo uporabnikom (knjige, šolski učbeniki, drugo komercialno založništvo, 

koledarji, razglednice, blago široke potrošnje (oblačila in izdelki za uporabo), oglaševanje 

neturističnih produktov in storitev, reprodukcija gradiv na vozilih ipd.) 

 

Za več informacij glede ustrezne uporabe smo vam na voljo na e-naslovu 

tina.sracnjek@slovenia.info. 

 

Avdiovizualna gradiva (video) 

 

Uporaba avdiovizualnega gradiva je dovoljena zgolj in le v nespremenjeni obliki, ki je na 

voljo v Mediateki. Predelave, priredbe, izrezi, vdelave in uporabe posameznih kadrov v 

lastnih, tudi promocijskih avdiovizualnih delih, niso dovoljene. 

Kršitve pogojev uporabe 

 

Kakršnakoli kršitev materialnih in/ali moralnih avtorskih pravic avtorjev fotografij ali 

avdiovizualnega posnetka je kazniva in ima lahko za posledico materialno in odškodninsko 

odgovornost uporabnika. 

Kršitelj avtorskih pravic na gradivu je dolžan Slovenski turistični organizaciji povrniti vso škodo, 

ki bi ji nastala iz naslova kršitve pravic.  

 

Slovenska turistična organizacija ne odgovarja za uporabo fotografij in video posnetkov, ki je 

v nasprotju s temi pravili. Za vsebino in način uporabe je v celoti odgovoren uporabnik gradiva. 

Splošne določbe 
 

Ti Splošni pogoji uporaber Mediateke se uporabljajo za vse primere uporabe gradiva, razen če 

se Slovenska turistična organizacija in uporabnik za posamezen primer uporabe gradiva 

vnaprej pisno dogovorita za posebne pogoje uporabe gradiva. 

Splošni pogoji se občasno spreminjajo in dopolnjujejo. Za uporabo gradiva se uporablja 

veljavna različica splošnih pogojev v času objave gradiva s strani uporabnika. V kolikor se 
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uporabnik ne strinja s spremembami teh splošnih pogojev, mora takoj prenehati z uporabo 

gradiva in ga odstraniti iz vseh medijev in drugih komunikacijskih kanalov. 

Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu tina.sracnjek@slovenia.info. 

 
Slovenska turistična organizacija 
 
Ljubljana, 1. junij 2022 
 


