SPLOŠNI POGOJI ZA IZPOSOJO IN NAJEM FOTOGRAFSKIH DOKUMENTOV
FOTOTEKA Narodne galerije hrani gradivo, vezano na fond umetnin, ki jih hrani v mejah in
zunaj meja Republike Slovenije. V primeru, da umetnina na posnetku ni last Narodne galerije,
si mora stranka sama priskrbeti pismeno soglasje lastnika umetnine z dovoljenjem za
reprodukcijo in ga predložiti fototeki Narodne galerije pred izposojo dokumenta.
LASTNIŠTVO DOKUMENTOV IN PRAVIC: Fotografsko gradivo, ki ga hrani fototeka
Narodne galerije je last Narodne galerije. Tega gradiva ni moč prodati; zaupani so v najem in
izposojo.
PRIDOBITEV PRAVIC: Pravico je mogoče pridobiti za reprodukcijo ali predstavitev: te
pravice Narodna galerija odstopi za točno določeno omejeno uporabo. Vsaka drugačna
uporaba od prijavljene (vključno ponovitev!) zahteva nov predhodni pristanek Narodne
galerije in novo plačilo pravic.
SNEMANJE: V primeru, da fototeka Narodne galerije ne hrani posnetka umetnine iz svojega
fonda, se stroški snemanja zaračunajo po veljavnem internem ceniku za tovrstne storitve, ki je
priložen galerijskemu Ceniku materialnih avtorskih pravic za uporabo fotografij (če v pogodbi
med Narodno galerijo in stranko ni določeno drugače).
PONOVNO SNEMANJE: V primeru, da stranka ni zadovoljna s kvaliteto posnetka
umetnine iz fonda Narodne galerije, bo predmet ponovno fotografiran. Stroške snemanja krije
stranka (po internem ceniku, ki je priložen galerijskemu Ceniku materialnih pravic za uporabo
fotografije).
PRAVICA DO SNEMANJA: Umetnine iz fonda Narodne galerije lahko snema le fotograf
Narodne galerije ali s strani Narodne galerije izbran zunanji sodelavec.
REVERZ: Za vsako izposojo fotografskega dokumenta se podpiše reverz v dveh izvodih,
kjer je navedeno predano gradivo in čas izposoje. En izvod dobi stranka skupaj z gradivom,
drug ostane fototeki Narodne galerije.
POGODBA O NAJEMU: Za vsak najem se podpiše Pogodba o najemu. V njej so določeni
stroški (cena najema, vrednost dokumenta v primeru poškodbe ali izgube ter morebitni drugi
stroški) in obveznosti (rok izposoje 30 dni, če ni dogovorjeno drugače - v primeru
prekoračitve roka brez predhodne najave bo Narodna galerija zaračunala zamudnino v višini
mesečne najemnine za vsak začeti mesec na novo; stranka mora predložiti Narodni galeriji v
korekturo poskusne odtise na papirju enake kvalitete, na kakršnem bo celotna naklada;
stranka je obvezana po izidu publikacije Narodni galeriji izročiti vsaj 1 obvezni izvod).
AVTORSKE PRAVICE IN DRUGI STROŠKI: Vrednost materialnih avtorskih pravic se
določi na osnovi internega galerijskega Cenika materialnih avtorskih pravic za uporabo
fotografije. Vrednost stroškov je navedena na Pogodbi o najemu.
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DAJATVE: Vse cene so navedene brez davkov!
ZAVRNITEV IZPOSOJE ALI ODSTOPA PRAVIC: Narodna galerija si pridržuje
pravico, da zavrne ali prekliče katerokoli izposojo ali odstop pravic, če stranka ne zagotovi
zadostnih garancij.
ODGOVORNOST: Fotografski dokumenti, ki jih je fototeka Narodne galerije predala
stranki, so v polni odgovornosti stranke do trenutka, ko jih vrne v prostore fototeke Narodne
galerije. Pred vsako uporabo se stranka obveže opozoriti uporabnika ali tretjo osebo o
omejenosti dovoljene uporabe, odvisno od pravic, ki jih je dobila od Narodne galerije. Stranka
je v celoti odgovorna za vsako zlorabo in njene posledice.
SOODGOVORNOST: Če se Narodna galerija in stranka dogovorita, da bo Narodna galerija
izstavila račun tretji osebi, mora biti Pogodba o najemu sopodpisana tudi s strani tretje osebe.
Stranka ostane soodgovorna za posledice izposoje, za vse dolžnosti do Narodne galerije ter še
posebej za vse nezakonite uporabe ali poklicne napake.
EMBALAŽA IN OZNAKE: Vsi dokumenti morajo biti vrnjeni fototeki Narodne galeriji v
originalni embalaži.
IZPELJANI DOKUMENTI: Izven avtorizirane uporabe je prepovedano reproducirati,
prenašati na drugega uporabnika ali odstopati (brezplačno ali proti plačilu) izpeljane
dokumente, posebno fotolite, filme ali duplikate.
NAJEMNINA: Za izgubljene fotografske dokumente teče najemnina do dne popolne
poravnave pogodbenih stroškov.
PODALJŠANJE NAJEMA: Podaljšanje najema je mogoče samo ob predhodni najavi in z
odobritvijo Narodne galerije. Ta rok lahko v primerih prijavljene uporabe Narodna galerija
podaljša za 30 dni in za ta čas ne zaračunava najemnine!
IZGUBA ALI POŠKODBA ORIGINALOV: Vsaka izguba, nevračilo ali poškodba
dokumenta bo stranki zaračunana v višini, ki je navedena na Pogodbi o najemu in s katero
se stranka ob prevzemu dokumentov strinja. Nadomestilo za tovrstno škodo se ne more
smatrati kot odstop pravic za uporabo ali celo kot lastništvo in je neodvisno od vseh pravic in
stroškov.
PONOVNO NAJDEN DOKUMENT: Če je bil dokument prijavljen kot izgubljen ali ni bil
vrnjen v pogodbenem času in je bil kot tak stranki zaračunan, pozneje pa spet najden, bo
Narodna galerija zadržala min. 10% fakturiranega zneska v primeru, ko bo dokument vrnjen
v roku do 30 dni od izstavitve računa in 50% če je rok daljši.
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NAVEDBA AVTORJA / NARODNE GALERIJE: V smislu zakona o avtorskih pravicah
je stranka pod vsako objavo dolžna navesti podatke, katere zahteva Narodna galerija. Točna
in popolna navedba podatkov mora biti čitljivo zapisana ob vsaki reprodukciji. Če so tovrstne
navedbe v kazalu ali skupinsko, morajo odgovarjati vrstnemu redu reprodukcij. Omogočena
mora biti lahka in točna identifikacija za vsako reprodukcijo.
Vsaka izpustitev teh navedb daje osnovo za dodatne pravice v višini min. 100% na
odgovarjajoče avtorske pravice.
OBVEZNI IZVOD: V roku 30 dni po izidu mora biti Narodni galeriji dostavljen vsaj 1
izvod kompletne in originalne izdaje, v kateri je bil dokument objavljen; če je bilo gradivo
objavljeno v izdajah z manj kot 5 izvodi, zadošča kot dokazni material fotokopija.
Obvezni izvod omogoča nadzor nad dogovorjeno uporabo in navedbo obveznih podatkov
(določenih s strani Narodne galerije).
ODŠKODNINA: Če dokazni izvod ni dostavljen Narodni galeriji, ima le-ta pravico do
odgovarjajočega nadomestila, ki znaša min. 100% na osnovne avtorske pravice.
Narodna galerija
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