
PRAVILNIK 

O UPORABI DOKUMENTARNEGA GRADIVA 

ODDELKA ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO 

FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI 

 

 

1. Splošni pogoji uporabe dokumentarnega gradiva 
 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (v 

nadaljevanju: oddelek) v svoji dokumentaciji in etnološkem informacijskem laboratoriju hrani 

pisno, slikovno, zvočno in filmsko gradivo, vezano na raziskovalne projekte, naloge in elaborate (v 

nadaljevanju: dokumentarno gradivo). To gradivo se uporablja v znanstvenoraziskovalne, 

kulturne, izobraževalne in publicistične namene. 

 

2. Avtorstvo dokumentov in pravice 

 
Dokumentarno gradivo je trajna last oddelka. Tega gradiva ni mogoče prodati ali podariti.  

Dokumentarno gradivo je na voljo samo za ogled v čitalnici oddelka. 

Možna je izdelava in nakup reprodukcij fotografskega gradiva, vendar mora naročnik/naročnica v 

skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (uradno prečiščeno besedilo) /ZASP-UPB3/ 

(Ur.l. RS, št. 16/2007) in Zakonom o spremembi in dopolnitvi Zakona o avtorski in sorodnih 

pravicah /ZASP-E/ (Ur.l. RS, št. 68/2008) predhodno pridobiti dovoljenje avtorja. 

 

3. Reproduciranje dokumentarnega gradiva 
 

Oddelek omogoča zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam nakup reprodukcij dokumentarnega 

gradiva za raziskovalne, izobraževalne in promocijske namene. 

Vsi stroški izdelave in posredovanja reprodukcij se obračunavajo po veljavnem ceniku Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: fakultete) in jih krije naročnik/naročnica. 

 

4. Pravica do uporabe reprodukcij dokumentarnega gradiva v 

posebne pridobitne namene 

 
Reprodukcije dokumentarnega gradiva je mogoče objaviti ali drugače uporabiti v pridobitne 

namene, in sicer le na podlagi Pogodbe o uporabi dokumentarnega gradiva Filozofske fakultete 

Univerze v Ljubljani v posebne pridobitne namene (v nadaljevanju: pogodba), ki jo fakulteta 

sklene z naročnikom/naročnico. V pogodbi se določi namen uporabe reprodukcij in vrednost 

opravljenih storitev ter pravice do uporabe po veljavnem ceniku fakultete. 

Pravica do uporabe iz prvega odstavka se podeljuje vsakokrat za enkratni namen. 

 

5. Navedba lastnika in avtorja 
 

Naročnik/naročnica je pod vsako objavo dolžan/dolžna navesti podatke o lastništvu, v določenih 

primerih tudi o avtorju. Kot lastnik gradiva mora biti navedena Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta, Dokumentacija in etnološki informacijski laboratorij Oddelka za etnologijo in kulturno 

antropologijo. 



Točna in popolna navedba podatkov mora biti čitljivo zapisana bodisi ob vsaki posamezni 

reprodukciji bodisi v kazalu ali v drugih oblikah navajanja. 

 

6. Obvezni izvod 

 
Naročnik/naročnica je obvezan/obvezana v primeru izida tiskane ali drugače medijsko oblikovane 

publikacije izročiti en izvod knjižnici oddelka. 

 

7. Odgovornost 

Naročnik/naročnica mora z najetim gradivom ravnati odgovorno, v skladu s podpisano pogodbo. 

Vsaka zloraba se obravnava v skladu s pravnimi določili Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 

in Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (uradno prečiščeno besedilo) /ZASP-UPB3/ (Ur.l. RS, 

št. 16/2007). 

8. Zavrnitev in odvzem pravice do uporabe 
 

Fakulteta si pridržuje pravico, da zavrne pravico do uporabe iz 4. člena, če izraženi namen uporabe 

ni v skladu z dobrim imenom in ugledom fakultete.  

V primeru, da je pogodba že sklenjena, fakulteta pravico iz te pogodbe lahko odvzame, če 

naročnik/naročnica ni ravnal/ravnala v skladu z namenom uporabe, opredeljenim v pogodbi. V tem 

primeru lahko fakulteta proti naročniku/naročnici sproži odškodninski postopek. 

 

9. Veljavnost pravilnika 
 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko je potrjen na seji Senata Filozofske fakultete Univerze v 

Ljubljani. 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izposoji dokumentacijskega gradiva 

z dne 16. maja 2000.  

 
Pravilnik je bil potrjen na senatu Filozofske fakultete 20. januarja 2010. 

 

 

 

 

 


