
 

 

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina 
Trg Edvarda Kardelja 1 
5000 Nova Gorica 

 
 

PRAVILNIK OBJAVLJANJA V KOLEDARJU DOGODKOV NA  
www.turizem-novagorica-vipavskadolina.si  

 
 

1. Upravljalec strani www.turizem-novagorica-vipavskadolina.si in www.dogodki.turizem-novagorica-
vipavskadolina.si ter urednik na njih objavljenega Koledarja dogodkov je Javni zavod za turizem Nova 
Gorica in Vipavska dolina, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.   

2. Koledar dogodkov je objavljen tudi na spletni strani www.lokalne-ajdovscina.si. 
3. Organizator dogodka mora biti pred objavo dogodka na spletni strani seznanjen s tem Pravilnikom in ga 

v celoti upoštevati.  
4. V Koledarju dogodkov so dovoljene objave dogodkov, ki potekajo na območju občin: Nova Gorica, 

Ajdovščina, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Vipava. Izjemoma se objavljajo 

dogodki, ki potekajo izven območja naštetih občin, a imajo za destinacijo poseben pomen in so primerni 

po oceni uredništva. 

5. Objave v Koledarju dogodkov so brezplačne.  

6. Organizator dogodka se strinja, da je dogodek, ki je objavljen v Koledarju dogodkov, javno dostopen in 

da ga upravljalec strani lahko, vključno s slikami in morebitnim drugim materialom, posreduje tretjim 

osebam.  

7. Organizator dogodka zagotavlja, da ima vse potrebne pravice in dovoljenja za vsebine in fotografije, ki 

jih vnaša v koledar dogodkov in da upravljalca odvezuje vsakršne odgovornosti za morebitne kršitve 

avtorskih pravic ali varstva osebnih podatkov ter da v celoti prevzema odgovornost za morebitno škodo, 

ki bi zaradi tega nastala.  

8. Organizator dogodka se za informacije glede objave dogodka obrne na turističnoinformacijski center 

svojega območja oziroma na dogodki@vipavskadolina.si. Pred objavo dogodka bo od upravljalca prejel 

obrazec, ki ga bo izpolnjenega vrnil na označen e-naslov.  

9. Organizator dogodkov lahko prijavi več dogodkov v Koledarju dogodkov – vse pošlje v enem obrazcu. V 

kolikor je polj za prijavo dogodkov premalo, lahko organizator doda potrebna polja. 

10. Objavljen dogodek mora biti javen – lahko ga obišče ali se ga udeleži širša publika.  

11. Objavljajo se krajši dogodki (do 24 h), kot so: filmska ali gledališka predstava, koncert, zabavna 

prireditev, športni dogodek, delavnica, pohod ali druga rekreacijska aktivnost, kulinarični dogodek, 

tržnica, predavanje, predstavitev, posvet, tečaj, vodeni ogled, dan odprtih vrat, odprtje razstave, 

dobrodelna prireditev, spletni dogodek … ipd.) ali dalj časa trajajoči dogodki (razstave, sejmi, festivali ali 

drug dogodek po oceni uredništva). 

12. Dalj časa trajajoče aktivnosti kot so delavnice ali tečaji so objavljeni le, ko gre za vpis, prvo izvedbo ali 

dan odprtih vrat. 

13. Objavljene so lahko povezave na spletno stran organizatorja dogodka ali na razširjeno vsebino dogodka, 

ki je predmet objave.  

14. Upravljalec strani si pridružuje pravico, da bo dogodek objavil na spletni strani po prejemu obrazca, 

kadar mu bo delovni proces to omogočil. Morebitne dodatne popravke s strani organizatorja 

posameznega dogodka bo popravljal izjemoma, skladno z dogovorom z organizatorjem.  

15. Upravljalec strani si pridružuje pravico, da bo vsebino po lastni presoji preoblikoval (popravil, skrajšal, 

lektoriral). 

16. Upravljalec strani si pridržuje pravico, da organizatorju dogodkov onemogoči možnost objavljanja, če 

presodi, da bi njegove objave lahko škodovale ugledu, ali v primeru, da vsebinsko in tematsko vsebina 

ne sodi v Koledar dogodkov. Upravljalec strani si pridržuje pravico do izbrisa oziroma neobjave vsebine, 
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če meni, da bi objava škodovala sistemu. Upravljalec strani si pridržuje pravico nemudoma črtati s 

seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali ugledu Upravljalec strani. 

Politični ali komercialni dogodki niso nikoli predmet objav v Koledarju dogodkov. 

17. Upravljalec strani ne odgovarja za resničnost in točnost vsebine dogodkov in z njimi povezano vsebino. 

Za vsebino, vključno s fotografijami, povezavami, besedili in kontakti, je odgovoren izključno organizator 

dogodka, ki vsebino za objavo pošlje na posebnem obrazcu. Organizator dogodka se strinja, da je sam 

polno odgovoren za vsebino, ki jo kot prireditelj objavlja v Koledarju dogodkov na spletni strani 

www.dogodki.turizem-novagorica-vipavskadolina.si, in izrecno prevzema morebitno odškodninsko 

odgovornost za objavljeno vsebino. 

18. Upravljalec strani www.dogodki.turizem-novagorica-vipavskadolina.si ne odgovarja za kakršnokoli 

posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi 

prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa vsebine ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne 

jamči za uspešnost uporabe teh spletnih strani. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani sta 

ponujeni 'takšni, kot sta', brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru upravljalec ne bo 

odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih 

strani, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega 

imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih 

škodnih dogodkov. 

19. Upravljalec strani si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost strani in uporabniške izkušnje, 

kar lahko povzroči premik vsebine na drugo mesto. 

20. Upravljalec strani si pridržuje pravico, da kadarkoli ukine Koledar dogodkov. Prav tako si pridružuje 

pravico spremeniti ta Pravilnik brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba sistema po spremembi tega 

Pravilnika pomeni soglasje s spremembami.  

21. Kopiranje in uporaba kateregakoli dela strani www.dogodki.turizem-novagorica-vipavskadolina.si 

vključno z vsemi podatki in vsebinami, ki jih priskrbijo uporabniki, niso dovoljeni brez vnaprejšnjega 

pisnega dovoljenja upravljalca strani. 

22. Organizator dogodka se strinja, da od upravljalca po potrebi dobiva na svoj e-naslov obvestila v zvezi s 

Koledarjem dogodkov, kot npr. poziv k oddaji dogodkov ali novosti v sistemu obveščanja. 

23. Varstvo osebnih podatkov: upravljalec se zavezuje k spoštovanju obveznosti, ki izhajajo iz veljavne 

zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. V okviru prijave dogodka lahko organizator vpiše naslednje 

kategorije osebnih podatkov: naziv organizatorja dogodka, naslov, telefon, e-pošta. Upravljalec zbira in 

obdeluje osebne podatke organizatorja za namen objave dogodka, ki ga prijavi organizator, na spletni 

strani upravljalca, in sicer na osnovi poslovnega razmerja z organizatorjem, ki se vzpostavi ob prijavi 

dogodka. Osebne podatke organizatorja lahko upravljalec deli s svojimi podizvajalci za zgoraj omenjene 

namene. Upravljalec zbrane podatke hrani do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani. Po preteku 

tega roka podatke izbriše. Organizator lahko za podatke, ki jih je posredoval upravljalcu, zahteva: 

popravek podatkov, izbris podatkov (razen, če je zahteva v nasprotju z veljavno zakonodajo), vpogled v 

podatke in izvor podatkov ter ugovor na obdelavo podatkov, vključno s prepovedjo pošiljanja obvestil 

ter druge pravice. Svoje pravice iz naslova varstva osebnih podatkov lahko uveljavlja tako, da o svoji 

odločitvi pisno ali ustno obvesti Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Trg Edvarda 

Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali na e-naslov gdpr@vipavskadolina.si. Organizator ima pravico do 

pravnega varstva. Lahko se obrne na Informacijskega pooblaščenca RS. Več informacij o obdelavi in 

varovanju osebnih podatkov na www.turizem-novagorica-vipavskadolina.si/politikazasebnosti/. 

 
Nova Gorica, 19. 2. 2021 
 
                                                                            Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina 
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