
POGODBA O PRENOSU PRAVIC in DOVOLJENJE ZA UPORABO PRAVIC 

 

Podpisani/-a (ime in priimek) …………………………………………………………, stalno bivališče 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………... 

(v nadaljevanju: avtor), skladno s to pogodbo odstopam izvajalcu Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 

Ljubljana, ki jo zastopa rektor dr. Gregor Majdič; matična številka: 5085063000, davčna številka: 54162513 (v 

nadaljnjem besedilu: izvajalec), vse avtorske pravice, avtorski sorodne pravice in ostale pravice avtorja v skladu z 

Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) na besedilih, ki sem jih napisal/-a v sklopu študijskega procesa 

na (naziv visokošolske organizacije)  ........................................................................................................................ 

(v nadaljevanju: besedila), v namene izgradnje Korpusa študentskih besedil KOŠ, ki jo izvaja izvajalec v okviru 

raziskovalnih programov  Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave (P6-0215) in 

Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik (P6-0411) na Univerzi v Ljubljani. 

S to pogodbo brezplačno, časovno in krajevno neomejeno ter nepreklicno prenašam na izvajalca avtorske pravice 

reprodukcije, distribucije, dajanja v najem, priobčitve javnosti in predelave besedil ter dajem dovoljenje, da se 

besedila uporabijo za projekt za namene izgradnje Korpusa študentskih besedil KOŠ. 

S to izjavo avtor izjavljam, da sem imetnik vseh avtorskih, avtorski sorodnih pravic oziroma drugih pravic avtorja v 

skladu z ZASP na avtorskih delih, ki so predmet te izjave. 

Izvajalec se zavezuje, avtor pa se strinjam, da bo vse osebne podatke, ki se morebiti pojavljajo v besedilih, 

anonimiziral in varoval v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 

o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UL RS 

86/4), Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, UL RS št. 30/2006), njunimi 

podzakonskimi akti in drugo veljavno zakonodajo.  

Izrecno soglašam, da navajanje avtorja na besedilih ni potrebno. 

S to pogodbo avtor soglašam z nadaljnjim prenosom materialnih pravic, navedenih v tej izjavi, na tretje osebe. 

Avtor sem seznanjen, da bo Korpus študentskih besedil KOŠ na voljo javnosti pod pogoji licence Creative 

Commons 4.0 "priznanje avtorstva”, in s tem izrecno soglašam. Ta licenca omogoča uporabnikom avtorsko delo in 

njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati samo pod pogojem, da 

navedejo avtorja tega dela oz. v konkretnem primeru, ko avtor ne bo naveden, navedejo kot vir Korpus študentskih 

besedil KOŠ. 

Za razmerja v zvezi s to pogodbo se uporabljajo pravni predpisi Republike Slovenije. 

Spore iz te pogodbe bosta stranki reševali po mirni poti. V primeru, da mirna rešitev ne bo mogoča, je za vse spore 

v zvezi s to pogodbo pristojno sodišče v Ljubljani. 

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) istovetnih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po enega. 

 

 

 

Kraj, datum: .............................................. 

 

 

Podpis avtorja (študenta/-ke): 

 

 

Prof. dr. Gregor Majdič, rektor UL 

               po pooblastilu 

prof. dr. Mirko Pečarič, dekan UL FU 

 

 

........................................................... ........................................................... 

 


