
Vsebina je povzeta s spletne strani Creative Commons Slovenija www.creativecommons.si. 
Vsebina dokumenta je ponujena pod licenco BY SA, priznanje avtorstva, deljenje pod enakimi pogoji 4.0 international. 

 

 

CREATIVE COMMONS LICENCE  

 

priznanje avtorstva  

 

Uporabnikom je 

dovoljeno tako nekomercialno kot tudi 

komercialno reproduciranje, distribuiranje, 

dajanje v najem, javna priobčitev in predelava 

avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo 

avtorja izvirnega dela. 

 

 

 

 

 

 

priznanje avtorstva + 

brez predelav 

Izvirna avtorska dela, brez predelav, pod to 

licenco lahko uporabniki reproducirajo, 

distribuirajo, dajejo v najem in priobčijo javnosti 

pod pogojem, da navedejo avtorja in dela ne 

spreminjajo. Od licence BY NC ND se razlikuje 

v tem, da je pri uporabi te licence dovoljena 

komercialna uporaba avtorskega dela. 

 

 

priznanje avtorstva + 

nekomercialno + 

deljenje pod istimi 

pogoji  

Ta licenca dovoli uporabnikom avtorsko delo in 

njegove predelave reproducirati, distribuirati, 

dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati 

samo pod pogojem, da navedejo avtorja, da ne 

gre za komercialno uporabo in da tudi oni 

naprej širijo izvirna dela/predelave pod istimi 

pogoji. Razlika med BY NC ND in to licenco je 

v tem, da lahko pri tej licenci uporabniki 

avtorsko delo predelujejo in spreminjajo, 

vendar ga morajo pod istimi pogoji širiti naprej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

priznanje avtorstva + 

deljenje pod istimi 

pogoji 

Licenca dovoli uporabnikom reproduciranje, 

distribuiranje, dajanje v najem, javno priobčitev 

in predelavo avtorskega dela, če navedejo 

avtorja in širijo avtorsko delo/predelavo naprej 

pod istimi pogoji. Za nova dela, ki bodo nastala 

s predelavo, bo tako tudi dovoljena 

komercialna uporaba. Od BY NC SA licence se 

ta razlikuje samo v tem, da je tu dovoljena tudi 

komercialna uporaba dela/predelave. 

 

 

priznanje avtorstva + 

nekomercialno 

Uporabnikom se s to 

licenco dovoli nekomercialno reproducirati, 

distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in 

predelovati avtorsko delo in njegove predelave, 

morajo pa navesti avtorja. Od BY NC ND 

licence se ta razlikuje v tem, da se pri njej delo 

lahko predeluje in spreminja. Od licence BY 

NC SA licence pa se razlikuje v tem, da tu ni 

potrebno licencirati avtorskega dela/predelave 

dela pod istimi pogoji. 

 

 

priznanje avtorstva + 

nekomercialno + brez 

predelav 

Uporabnikom se dovoli brez predelave 

avtorskega dela reproduciranje, distribuiranje, 

dajanje v najem in priobčitev javnosti samega 

izvirnega avtorskega dela, pod pogojem, da 

navedejo avtorja in da ne gre za komercialno 

uporabo. 
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