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Številka: 
Datum: 
 

PPOOGGOOJJII  UUPPOORRAABBEE  DDIIGGIITTAALLNNIIHH  PPOODDAATTKKOOVV  
Geološkega informacijskega sistema Slovenije 

 
1. 

Pogoji uporabe se nanašajo na: 
 
a) geološke karte, tolmače kart, geološke študije in raziskave ter podobno gradivo in njegove 
odlomke, ki je varovano po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: 
varovano gradivo), ustvarjeno znotraj Geološkega zavoda Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
GeoZS) ter naročeno in financirano s strani Agencije RS za okolje (v nadaljnjem besedilu: 
ARSO). 
 
b) celoten sistem kot podatkovno bazo, katere izdelovalec in upravljalec je GeoZS. 
 

2. 
Z uporabo varovanega gradiva je mišljeno: 
 
a) reproduciranje v elektronski obliki na trdem disku in v delovnem spominu računalnika, 
b) reproduciranje v obliki izdelovanja analognih ali digitalnih kopij na nosilcih, 
c) distribuiranje primerkov kopiranega gadiva tretjim osebam, 
d) javna priobčitev varovanega gradiva s prikazovanjem, predvajanjem in radiodifuznim 
 emitiranjem, 
e) predelava oziroma vključitev varovanega gradiva v nove produkte ter distribuiranje takih 
 produktov. 

3. 
Imetnika materialnih avtorskih pravic na varovanem gradivu sta GeoZS in ARSO v skladu z  
njuno medsebojno pogodbo. Dovoljenje za omejeno uporabo (7. a,b,c) varovanega gradiva daje 
GeoZS brezplačno; uporabnik poravna samo neposredne materialne stroške izročenega gradiva. 
Pri komercialni uporabi in uporabi, za katero se zahteva posebno dovoljenje, je potrebno tudi 
soglasje GeoZS, ki lahko v takih primerih zahteva plačilo nadomestila za uporabo varovanega 
gradiva. 
 

4. 
Uporabnik z dovoljenjem za uporabo ne pridobi materialnih avtorskih pravic na varovanem 
gradivu, s katerimi bi lahko prosto razpolagal. 
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                                                        5.  
Dovoljenje za uporabo se nanaša samo na tiste oblike uporabe, ki so v njem navedene ali ki 
izhajajo iz namena, za katerega je dovoljenje dano. Iz možnih oblik uporabe je izrecno izvzeto 
dajanje varovanega gradiva na voljo javnosti preko interneta. Dovoljenje velja samo za vsakokrat 
navedeni primer uporabe. 
 

6. 
Pred izročitvijo gradiva uporabniku na podlagi izdanega dovoljenja, je le-ta dolžan podpisati in 
predložiti GeoZS in ARSO izjavo o spoštovanju pogojev uporabe izročenega gradiva. 

 
7. 

Dovoljenje za uporabo se izdaja za naslednje namene: 
 
a) Zasebna uporaba: 
Pomeni zgolj uporabo za lastne potrebe posameznika na lastnem računalniku. Uporabnik ne sme 
izdelovati in distribuirati kopij ali drugih produktov, nastalih z uporabo varovanega gradiva.  
 
b) Uporaba v podjetju, organizacijski enoti ali oddelku (interna uporaba): 
Pomeni uporabo znotraj podjetja, enote ali oddelka, ki vključuje tudi izdelavo analognih ali 
digitalnih kopij, ki pa ne smejo biti namenjene in dostopne javnosti. Za razmnoževanje in 
distribuiranje primerkov varovanega gradiva za potrebe javnosti, za javno priobčitev in predelavo 
varovanega gradiva je potrebno posebno dovoljenje. 
 
c) Uporaba v znanstveno raziskovalne namene: 
Pomeni uporabo znotraj znanstveno raziskovalne ustanove, ki vključuje tudi izdelavo analognih 
ali digitalnih kopij. Reprodukcije varovanega gradiva lahko postanejo dostopne javnosti samo v 
okviru objave znanstveno raziskovalnih člankov ali razprav, z izjemo objave na internetu. Slednja 
je dopustna samo s posebnim dovoljenjem. 
 
d) Komercialna uporaba: 
Pomeni, da je z uporabo varovanega gradiva možno izdelati kopije ali druge produkte za tretjo 
osebo ter varovano gradivo priobčiti javnosti, ne glede na finančni učinek. V primeru izdelave 
kopij varovanega gradiva za trg, je uporabnik dolžan na analognih kopijah navesti skupno 
naklado, digitalne kopije pa oštevilčiti. Pri digitalnih produktih, preko katerih je možno priti do 
originalne vsebine varovanega gradiva, je uporabnik dolžan na zahtevo GeoZS/ARSO sporočiti, 
komu so bili proizvodi posredovani. 
 

8. 
Kadar je dovoljena uporaba vezana na sodelovanje uporabnika s podizvajalcem tehničnih 
storitev, podpiše ustrezno izjavo tudi podizvajalec. Če pride do naknadne spremembe 
podizvajalca, mora uporabnik to nemudoma sporočiti GeoZS. 
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9. 
Uporabnik mora zagotoviti, da tretje osebe z izjemo podizvajalca, ki je podpisal izjavo, ne bodo 
imele dostopa do primerka varovanega gradiva, izročenega na podlagi dovoljenja za uporabo. 
Prav tako je dolžan preprečiti zaposlenim delavcem in zunanjim sodelavcem, da bi izročeno 
gradivo, njegove dele ali v njem vsebovane podatke uporabljali za kakršnekoli druge namene, kot 
je določeno v dovoljenju. 
 

10. 
Izdelava kopij varovanega gradiva, razen varnostnih (back up) kopij, je dopustna samo v okviru 
danega dovoljenja. Uporabnik je dolžan na vseh digitalnih in analognih reprodukcijah varovanega 
gradiva, namenjenih javnosti, navesti vir ter opozorilo:" Copyright: Geološki zavod Slovenije 
(letnica) -Vse pravice pridržane" 
 

11. 
Posamezne sestavine podatkovnih baz "Geološkega informacijskega sistema", ki niso 
avtorskopravno varovane (podatki), in so uporabniku dostopne preko izročenega gradiva, lahko 
uporabnik črpa iz njega, vendar le v obsegu količinsko ali kakovostno neznatnega dela celotne 
podatkovne baze. Tako pridobljenih podatkov uporabnik ne sme brez posebnega dovoljenja 
uporabljati v komercialne namene v smislu točke 7.d teh pogojev oziroma na način, ki je v 
nasprotju z običajno uporabo tovrstne podatkovne baze ali ki v nerazumni meri prizadene 
zakonite interese GeoZS kot izdelovalca baze. V primeru povzemanja pridobljenih podatkov iz 
podatkovne baze v svojih produktih, je uporabnik dolžan vsakokrat navesti vir. 
 
 

12. 
Če uporabnik zavestno ali iz malomarnosti prekrši pogoje uporabe izročenega gradiva, se 
dovoljenje za uporabo lahko prekliče. V primeru preklica dovoljenja je uporabnik dolžan izbrisati 
izročeno gradivo iz računalniških spominskih enot ter ustaviti distribuiranje razmnoženih kopij 
varovanega gradiva. 
 

13. 
GeoZS in ARSO ne prevzemata odgovornosti za točnost podatkov v izročenem gradivu, ter za 
kakršnokoli nastalo škodo posredno ali neposredno povezano z uporabo teh podatkov. 
 
 
Informacije: 
 
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE 
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Tel.: 01 28 09 700, FAX: 01 28 09 753 
  


