
PRIJAVNICA PRISPEVKA ZA OBJAVO V REVIJI ZGODOVINA V ŠOLI 
 
 

1. Podatki o avtorju 

Ime in priimek:  

Znanstveni naziv:  Zaposlitev (ustanova):  

Naslov stalnega bivališča:  

Poštna številka:  in pošta (kraj):  

Telefonska številka:  e-naslov:  

 

 

2. Podatki o prispevku 

 

Prijavljam prispevek z naslovom  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

in izjavljam, da pošiljam izvirno, neobjavljeno besedilo, ki ne krši nobenega avtorskega dela ali druge 

lastninske pravice. Potrjujem, da besedilo ni bilo predloženo v objavo drugemu založniku.  

 

Pravila objavljanja v reviji:  

- o objavi prispevka odloča odgovorni urednik v sodelovanju z uredniškim odborom revije, 

- avtorju za objavljeni prispevek v reviji pripada en brezplačni izvod revije, 

- prispevek se objavi v tiskani in digitalni izdaji revije; digitalna izdaja revije ter posamezni prispevki se objavijo 

na spletni strani ZRSŠ ter v digitalni knjižnici Slovenije dLib; 

- z namenom promocije revije lahko ZRSŠ objavi posamezne dele prispevka; 

- prispevki in revije so na spletni strani ZRSŠ dostopni pod pogoji licence CC BY-NC-ND 

(priznanje avtorstva-nekomercialno-brez predelav, kar pomeni, da uporabniki spletnih 

strani ZRSŠ članek lahko prejmejo in ga naprej delijo z drugimi, le pod pogojem, da 

navedejo avtorja, članka pa ne smejo spremeniti ali ga uporabljati v komercialne namene). 

 

Avtor na ZRSŠ z objavo prispevka v reviji in na spletni strani ZRSŠ, prenašam neizključno, prostorsko in časovno 

neomejeno ter brezplačno naslednje materialne avtorske pravice: 

- pravico reproduciranja in shranitve v elektronski obliki v skladu s 23. členom ZASP, 

- pravico distribuiranja v skladu s 24. členom ZASP, 

- pravico dajanja na voljo javnosti v skladu z 32.a členom ZASP. 

 

Avtor s podpisom prijavnice soglašam z zgoraj navedenimi pogoji in pod pogojem objave prispevka, prenašam 

navedene materialne avtorske pravice na ZRSŠ. 

 

Revija Zgodovina v šoli bo po preteku dveh let objavljena na spletnem portalu SIstory, ki ga ureja Inštitut za 

novejšo zgodovino Slovenije. Inštitut bo z avtorjem prispevka sklenil avtorsko pogodbo o prenosu materialnih 

avtorskih pravic. Strinjam se, da Založba ZRSŠ Inštitutu posreduje moje kontaktne podatke: ime, priimek, e-

naslov (obkrožite):   DA     NE  

     

 
Izpolnjen obrazec, prosimo, pošljite na naslov vilma.brodnik@zrss.si; simona.vozelj@zrss.si  

 
ali Zavod RS za šolstvo (založba), Poljanska 28, 1000 Ljubljana, 

Datum:   

Podpis 
avtorja 
prispevka:  
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