
 

 
 

DOVOLJENJE ZA OBJAVO IN PRENOS AVTORSKIH PRAVIC 
 

Naslov prispevka: 
 

 
Podpisan(i) avtor(ji) prispevka z zgornjim naslovom dovoljujem(o) njegovo objavo v 
publikaciji Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. 
 
Izjavljam(o), da je prispevek izviren, da ga je (so) napisal(i) spodaj podpisani avtor(ji), da ni 
bil objavljen nikjer drugje oziroma ni bil poslan in ne bo poslan v objavo nikamor drugam, 
dokler teče postopek odločanja o njegovi objavi s strani uredništva publikacije Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. 
 
Zagotavljam(o), da prispevek nedovoljeno ne posega v avtorske in druge pravice tretjih oseb. 
Od imetnikov pravic sem (smo) pridobil(i) dovoljenja za uporabo vseh avtorskopravno 
varovanih del oziroma njihovih odlomkov, vključenih v prispevek, prav tako pa sem (smo) 
navedel(i) njihov vir in avtorstvo. Prevzemam(o) vso odgovornosti za morebitno škodo, ki bi 
z objavo vsebin nastala tretjim osebam. 
 
Na izdajatelja, Pokrajinski arhiv Maribor, MŠ 5057183 prenašam(o) materialne avtorske 
pravice reproduciranja, vključno s pravico shranitve v elektronski obliki, distribuiranja, 
dajanja na voljo javnosti in pravico predelave, izključno za namen prevoda. 
 
Prenos pravic velja za sam prispevek, pa tudi za vso dodatno gradivo (slike, skice, tabele 
itd.), ki je predloženo kot del prispevka oziroma kot njegov dodatek. Prenos je 
neizključen ter prostorsko in časovno neomejen. Velja za neomejene naklade, za uporabo 
v vseh oblikah in medijih ter v vseh jezikih.  
 
Dovoljujem(o), da izdajatelj pridobljene materialne avtorske pravice prenese na tretje osebe, 
ki smejo prispevek dati na voljo javnosti v nekomercialne namene. Dovoljenje nadaljnjega 
prenašanja pridobljenih pravic v skladu s tem odstavkom velja tudi za prenos pravic na 
prosto dostopne digitalne knjižnice in repozitorije. 
 
Izjava je priloga k prispevku.  
 
Ime in priimek avtorja: Podpis: 

 
  

  

  

Kraj in datum:  
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