
 

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Turjaška 1, Ljubljana (NUK) 
 
in 
 
_________________________ 
_________________________ 
 
skleneta naslednjo 
 

 
POGODBO 

o vključitvi  knjižničnega gradiva  
v Digitalno knjižnico Slovenije - dLib.si 

 
 

1. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si je spletni portal, ki omogoča prost dostop do 
različnih digitalnih vsebin, objavljenih na spletu. Portal upravlja NUK in je brezplačno 
dostopen javnosti na spletnem naslovu http://www.dlib.si. 

 
2. NUK ima izključno pravico odločati o tem, katere vsebine digitalnih objektov bo objavil 

na portalu. 
 

3. Za objavo na spletnem portalu dLib.si _________________________ brezplačno 
izroči NUK v digitalni obliki naslednje knjižnično gradivo: 
_________________________ oz. gradivo po seznamu v prilogi. 

 
4. _________________________ jamči, da lahko z gradivom prosto in zakonito 

razpolaga. 
 

5. NUK v nobenem primeru ni odgovoren za vsebine objavljenih digitalnih objektov. Za 
vse vsebine digitalnih objektov odgovarja izključno _________________________. 

 
6. Če je gradivo ali njegov del avtorskopravno zaščiteno, _________________________ 

izjavlja, da je imetnik ustreznih materialnih avtorskih pravic reproduciranja in shranitve 
v elektronski obliki (23. člen ZASP) ter dajanja na voljo javnosti (32.a. člen ZASP) za 
vsa avtorskopravno zaščitena dela iz gradiva in te pravice brezplačno, neizključno in 
časovno neomejeno prenese na NUK za brezplačno objavo na portalu dLib.si. 
 

7. _________________________ jamči, da so avtorske in druge pravice, ki jih prenaša 
na NUK proste in brez vseh omejitev ter da lahko z njimi zakonito razpolaga.  
 

8. Pogoji uporabe tistega gradiva, ki vsebuje avtorsko zaščitena dela in so predmet tega 
dogovora, so: 
- dovoljena je samo osebna uporaba; 
- reproduciranje in uporaba v komercialne namene sta prepovedana. 
 

9. Tehnično izvedbo spletnega dostopa prek portala dLib.si in programsko obdelavo 
metapodatkov brezplačno zagotovi NUK. 

http://www.dlib.si/


10. Za spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

V __________, dne __________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Št. 61240-1/2023 
V Ljubljani, dne __________ 

Narodna in univerzitetna knjižnica 

Viljem Leban 
ravnatelj 

_________________________ 
(podpis) (podpis) 
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