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PRIJAVA PRISPEVKA 
 

Ime  

Priimek  

 
 
Akademski naziv 

slovensko angleško 

prim.  
doc. dr. 
izr. prof. dr 
prof. dr. 

 
PhD, Assist. Prof. 
PhD, Assoc. Prof. 
PhD. Prof. 

Področje dela (habil. 
področje, katedra, drugo) 

prim.  
dogmatična teologija 

 
Dogmatic Theology 

Akademska ustanova 
delovanja 

prim.  
Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani 

 
Faculty of Theology, University of Ljubljana 

Poštni naslov (za objavo)  

 

E-pošta (za objavo)  

Telefon  

 
za objavo v Edinost in dialog  prijavljam prispevek 
 

Naslov: 
 

 

Predlagana tipologija po 
COBISS-u: 

 

Jezik članka:  

Obseg (št. znakov):  

Delež avtorstva (pri 
soavtorskih delih): 
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IZJAVA O PRENOSU MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC 

 
Avtor, ki želi, da se njihov članek objavi v reviji Edinost in dialog, se strinja z naslednjimi pogoji: 

1. Pisec (oz. pisci pri soavtorskih delih) potrjuje, da je avtor prijavljenega članka, ki bo predvidoma 
izšel v reviji Edinost in dialog v okviru založniške dejavnosti Teološke fakultete Univerze v 
Ljubljani z navedbo avtorstva z imenom in priimkom. Pisec izjavlja, da prijavljeni članek še ni bil 
objavljen, ni v recenzijskem postopku kje drugje in da upošteva Navodila, ki so objavljena na 
spletni strani revije. O likovno-grafični in tehnični opremi dela ter o pogojih njegovega trženja 
odloča založnik. 

2. Avtor (oz. avtorji pri soavtorskih delih) jamči, da je delo njegova avtorska stvaritev, da na njem 

ne obstajajo pravice tretjih oseb in da z njim niso kršene kakšne druge pravice. V primeru 

zahtevkov tretjih oseb se avtor (avtorji) zavezuje, da bo varoval interese založnika ter mu povrnil 

škodo in stroške. 

3. Avtor (oz. avtorji pri soavtorskih delih) obdrži moralne avtorske pravice, na založnika pa 

neizključno prenaša naslednje materialne avtorske pravice: 

– Pravico reproduciranja, vključno s shranitvijo v elektronski obliki; 

– Pravico distribuiranja; 

– Pravico dajanja na voljo javnosti; 

– Pravico predelave. 

Avtor (oz. avtorji pri soavtorskih delih) podeljuje založniku pravico do prve izdaje članka z 
licenco Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0 International) (priznanje avtorstva). 
To pomeni, da se tako besedilo, slike, grafi in druge sestavine dela lahko prosto distribuirajo, 
reproducirajo, uporabljajo, priobčujejo javnosti in predelujejo, pod pogojem, da se jasno in vidno 
navede avtorja in naslov izvirnega dela. 

4. Avtor (oz. avtorji pri soavtorskih delih) bo v morebitnih drugih neizključnih dogovorih o prenosu 

pravice reproduciranja in distribuiranja za svoje dele vključil navedbo, da je bilo delo prvič 

objavljeno v reviji Edinost in dialog. 

5. Avtor (oz. avtorji pri soavtorskih delih) za izdajo dela ne prejme avtorskega honorarja oziroma 

drugega nadomestila. V primeru tiskane izdaje ob izidu dela avtor prejme brezplačen izvod dela. 

 
 

Kraj:  

Datum:  

Podpis:  

 
 

mailto:edinost-dialog@teof.uni-lj.si

