
 
 

Soglasje lahko oddate po faksu: 01  477 39 35 ali po pošti na: Institut »Jožef Stefan«, CT3, Jamova 39, 1000 
Ljubljana (s pripisom: „Za tekmovanje v izobraževalnih video posnetkih.“). 

 
 

Soglasje k objavi in izjava o avtorstvu 
 

Dogodek: Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike, Tekmovanje v izobraževalnih video 
posnetkih 

  
Naslov 
posnetka: 

___________________________________________________________________________ 

  
Datum in kraj: __________________________________________________________________________ 
  
Spodaj podpisani izjavljam, da sem na zgoraj navedenem avtorskem delu, izključni imetnik avtorskih in 
sorodnih pravic. Kot imetnik avtorskih pravic soglašam, da Institut »Jožef Stefan« uporablja navedeno avtorsko 
delo v izobraževalne namene, in dovoljujem, da zgoraj navedeno avtorsko delo distribuira oz. priobči javnosti v 
različnih oblikah, vključno, a ne izključno v učilnicah, preko televizije (televizijski, kabelski in satelitski prenos), 
interneta (vključno z webcast in podcasti) in s pomočjo kateregakoli trenutno obstoječega ali pozneje 
ustvarjenega komunikacijskega medija. Zato v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
Republike Slovenije na Institut »Jožef Stefan« neizključno, geografsko neomejeno in za časa trajanja avtorske 
pravice prenašam naslednje materialne avtorske pravice: pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, 
pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega 
prikazovanja, ter pravico dajanja na voljo javnosti. Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju.  

Kot avtor tudi izjavljam, da sem, v kolikor moje zgoraj navedeno avtorsko delo vsebuje avtorska dela drugih 
imetnikov avtorskih in sorodnih pravic, bodisi pridobil avtorske pravice na tem delu bodisi pridobil dovoljenje 
imetnikov avtorskih pravic na tem delu za namene objave mojega zgoraj navedenega avtorskega dela na 
spletu. V celoti prevzemam odgovornost za morebitne odškodninske ali druge zahtevke teh imetnikov 
avtorskih pravic zoper Institut »Jožef Stefan« zaradi objave mojega zgoraj navedenega avtorskega dela na 
spletu.  

Soglašam tudi, da Institut »Jožef Stefan« obdeluje moje tukaj posredovane osebne podatke v zbirki podatkov o 
avtorjih za namene upravljanja portala.  

Kot imetnik avtorskih in sorodnih pravic sem seznanjen, da so vsebine (vključno s posnetkom zgoraj 
navedenega avtorskega dela) na portalu videolectures.net objavljene pod licenco: Creative Commons 
Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0.  
 
 
Datum:  Podpis:  

 
 

Podatki o avtorju: 
 

Ime in priimek: __________________________________________________________________ 

Šola: __________________________________________________________________ 

Elektronska pošta: __________________________________________________________________ 

 


