
 

PRAVILNIK O FOTOGRAFIRANJU IN SNEMANJU NA POSESTVU KOBILARNE LIPICA 

 

Amatersko fotografiranje / snemanje za lastno nekomercialno uporabo 

 

Fotografiranje in snemanje na območju Kobilarne Lipica je brez posebnega pisnega dogovora 

dovoljeno zgolj za osebno uporabo. Takšno fotografiranje / snemanje se lahko izvaja v okviru 
rednega obiska Kobilarne, pri čemer velja: 

 Fotografije / posnetki se ne smejo prodajati oziroma uporabljati v komercialne namene. 

 Uporaba tripodov ali monopodov ni dovoljena. 

 S fotografiranjem / snemanjem se ne sme motiti obiskovalcev, osebja ali živali kobilarne. 
 

Profesionalno fotografiranje / snemanje na območju Kobilarne za komercialno uporabo oz. 
fotografiranje / snemanje s ciljem javne objave ali distribucije posnetkov / fotografij 

 

• Profesionalno fotografiranje / snemanje je dovoljeno le ob vnaprejšnji akreditaciji oz. avtorizaciji s 
strani Službe za odnose z javnostmi. 
• Profesionalno fotografiranje / snemanje je treba napovedati vsaj 14 dni pred predvidenim 

izvajanjem. Vse podrobnosti, vključno s prijavo, se ureja s Službo za odnose z javnostmi preko 
naslova pr@lipica.org. 

• Fotografiranje / snemanje na posestvu Kobilarne Lipica: 
 Mora biti v skladu s podobo in namenom Kobilarne Lipica. 

 Ne sme motiti vsakdanjega dela ali posegati v predstavitve / dnevne oglede Kobilarne Lipica 

za dnevne obiskovalce. 

• Fotografiranje / snemanje na področju Kobilarne Lipica mora upoštevati pravila o gibanju po 

posestvu, hlevih in drugih objektih. 

• Fotografiranje / snemanje po posestvu je dovoljeno le na območjih, dostopnih za obiskovalce. V 
ostalih objektih oz. na ostalih območjih, kamor dostop obiskovalcem ni dovoljen, je fotografiranje / 
snemanje ob predhodnem dogovoru dovoljeno v spremstvu odgovorne osebe. 

• Kobilarna Lipica si pridržuje pravico, da od avtorja zahteva, da kot nadomestilo za dovoljenje za 
fotografiranje / snemanje na celotnem območju Kobilarne z Izjavo o prenosu materialnih pravic 

narejene materiale posreduje brezplačno na razpolago Kobilarni Lipica v arhivske namene, za objavo 
na spletni strani Kobilarne Lipica oz. uporabo za promocijske namene za nedoločeno časovno 
obdobje, pri čemer je Kobilarna Lipica ob objavi dolžna navesti ime in priimek avtorja. 

• Morebitni dodatni stroški, ki bi nastali zaradi specifičnih zahtev fotografiranja ali snemanja, so 
breme fotografa oz. snemalne ekipe, razen če ni prej drugače dogovorjeno. 
• Kobilarna Lipica dovoljuje uporabo v Lipici narejenih materialov le za namen, ki je bil opredeljen v 

prijavi. Za uporabo v druge namene mora izvajalec pridobiti soglasje Kobilarne Lipica. 

 

 

mailto:pr@lipica.org


 

Poleg zgornjih pravil je potrebno pri fotografiranje / snemanje za komercialne (non-news) 

namene upoštevati tudi naslednje: 
 

• Vsako prošnjo za fotografiranje / snemanje za komercialne / non-news namene se obravnava 

individualno, pri čemer se upošteva želeni termin fotografiranja / snemanja, namen fotografiranja, 
posebne zahteve in želje ter morebitne posege v redni delovni proces v Kobilarni Lipica. 
• Kobilarna Lipica si pridržuje pravico do zavrnitve prošenj za fotografiranje / snemanje, če oceni, da 
niso v interesu varovanja dobrega imena in podobe Kobilarne Lipica, če prekomerno ogrožajo 
delovni proces in izvajanje rednih programov ali prekomerno vznemirjajo konje na posestvu. 

• Kobilarna Lipica si pred izdajo dovoljenja za snemanje zato pridržuje pravico vpogleda in pregleda 
scenarija celotnega projekta oz. predstavitve in umestitve vsebin, vezanih na Kobilarno Lipica. 

• Kobilarna Lipica si pred javno objavo pridržuje tudi pravico do vpogleda v končni izdelek, ki 
vsebuje posnetke / vsebine o Kobilarni Lipica, in v primeru, da te kršijo določila tega Pravilnika, tudi 
pravico do prepovedi njegove objave. 

• Prošnja za snemanje / fotografiranje v Kobilarni Lipica za komercialne / non-news namene mora 

vsebovati naslednje podatke o projektu, ki bi se izvajal na posestvu Kobilarne Lipica: želene lokacije 
/ scene, datum in trajanje snemanja, število članov ekipe, vsebina oz. scenarij, podatki o publikaciji / 
mediju, kjer bo material objavljen, podatki o morebitni opremi, druge informacije, ki so pomembne 

za snemanje / fotografiranje. 

• Za komercialno / non-news fotografiranje / snemanje na območju Kobilarne Lipica mora izvajalec 
plačati dnevno nadomestilo, poleg tega pa mora pokriti tudi vse ostale morebitne stroške, ki bi 
nastali Kobilarni Lipica zaradi priprave snemalnih scen in asistenci pri fotografiranju / snemanju. 

• Komercialne fotografije / posnetki, narejeni v Kobilarni Lipica, ne smejo škodovati dobremu imenu 
Kobilarne Lipica. 

• Fotografije / posnetki / materiali, narejeni v Kobilarni Lipica, se lahko uporabljajo le za namene, ki 

so definirani v prijavi. 

• Komercialne fotografije / posnetki /materiali, narejeni v Kobilarni Lipica so last avtorja / podjetja, 
ki pa mora kopijo materialov po koncu snemanja posredovati Kobilarni Lipica za njen arhiv. 

• Izvajalec je odgovoren in bo kril morebitno materialno škodo, ki bi nastala Kobilarni Lipica pri oz. 
zaradi snemanja / fotografiranja. 

• Uporaba imena / blagovne znamke Kobilarne Lipica na komercialnih materialih je dovoljena le ob 

predhodnem pisnem dovoljenju Kobilarne Lipica. Kobilarna Lipica si pridržuje pravico, da v 
določenih primerih zahteva navedbo Lipice kot lokacije posnetka in objavo logotipa ter spletne 
strani. 

 

Kolikor se strinjate z navedenimi pogoji, vas prosimo, da vsaj dva tedna pred predvidenim 

profesionalnim fotografiranjem / snemanjem posredujete vlogo za fotografiranje / snemanje na 

naslov pr@lipica.org. 

 


