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Izjava o avtorstvu
V dobro in za zaščito avtorja(ice) in izdajatelja revije mora avtor(ica) pred objavo prispevka
podpi-sati izjavo o avtorskih pravicah, ki ureja uporabo prispevka s strani uporabnikov.
Prosimo, da obrazec čim prej izpolnite in podpisan pošljete na naslov Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana, za revijo Javno zdravje, da bomo lahko nadaljevali z redakcijskim postopkom.
Naslov prispevka (navedite):

Avtorji(ice) (navedite ime in priimek ter zaposlitev/naslov):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kontaktna oseba (navedite ime in priimek, naslov, tel., e-pošto):
1. V primeru da bo prispevek objavljen, avtor(ica) lastništvo avtorskih pravic za tiskano in
elektronsko verzijo prispevka neizključno deli z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.
Izdajatelj s podpisom izjave dobi prostorsko in časovno neomejeno pravico do objave
prispevka v celoti ali njegovih delov. Pravice vključujejo mehansko, elektronsko in vizualno
reprodukcijo, elektronsko hranjenje in priklic ter vse druge oblike elektronskega publiciranja
ali drugih vrst publiciranja.
2. Če tretja stran želi ponovno uporabiti ali spremeniti prispevek, mora zagotoviti ustrezno
omembo prvotne objave prispevka (omemba avtorja in izdajatelja), v primeru sprememb
prispevka pa mora to jasno označiti/sporočiti.
3. Avtor(ica) jamči, da s prispevkom ne krši avtorskih pravic drugih in da je edini lastnik
avtorskih pravic, ki jih deli z izdajateljem, ter da je pridobil(a) privoljenje lastnika avtorskih
pravic ali njegovega predstavnika za vse dele prispevka, kjer uporablja daljše navedke, tabele
ali slike iz materiala, ki je avtorsko zaščiten.
4. Avtor(ica) jamči, da je prispevek njegovo (njeno) lastno delo in da ni bil predhodno
objavljen v drugi publikaciji oziroma ni v postopku za takšno objavo. Če je bil prispevek (v
celoti ali njegovi deli) predhodno objavljen v drugi publikaciji, je avtor(ica) pridobil(a) in
izdajatelju posredoval(a) dovoljenje za objavo, skupaj z izjavo o originalnem nosilcu avtorskih
pravic.
5. Avtor(ica) jamči, da so vsi, ki so navedeni kot soavtorji(ice) prispevka, o soavtorstvu
obveščeni in se z njim strinjajo.

Kraj in datum:
Ime in priimek:
Podpis avtorja(ice)*:_______________________________________________________
*Avtor(ica) podpiše obrazec tudi v imenu soavtorjev(ic); če je potrebno, lahko podpis zagotovi tudi delodajalec.

V imenu uredniškega odbora revije Javno zdravje,
Matej Vinko,
Odgovorni urednik

