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IZJAVA O AVTORSTVU IN ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE OBLIKE ZAKLJUČNEGA DELA
Ime in priimek študent‐a/‐ke:
Študijski program:
Naslov zaključnega dela:

Mentor:
Somentor:
Podpisan‐i/‐a študent/‐ka
• izjavljam, da je zaključno delo rezultat mojega samostojnega dela, ki sem ga izdelal/‐a ob
pomoči mentor‐ja/‐ice oz. somentor‐ja/‐ice;
• izjavljam, da sem pridobil/‐a vsa potrebna soglasja za uporabo podatkov in avtorskih del v
zaključnem delu in jih v zaključnem delu jasno in ustrezno označil/‐a;
• na Univerzo v Mariboru neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno
prenašam pravico shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter
pravico ponuditi zaključno delo javnosti na svetovnem spletu preko DKUM; sem
seznanjen/‐a, da bodo dela deponirana/objavljena v DKUM dostopna široki javnosti pod
pogoji licence Creative Commons BY‐NC‐ND, kar vključuje tudi avtomatizirano
indeksiranje preko spleta in obdelavo besedil za potrebe tekstovnega in podatkovnega
rudarjenja in ekstrakcije znanja iz vsebin; uporabnikom se dovoli reproduciranje brez
predelave avtorskega dela, distribuiranje, dajanje v najem in priobčitev javnosti samega
izvirnega avtorskega dela, in sicer pod pogojem, da navedejo avtorja in da ne gre za
komercialno uporabo;
• dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v zaključnem delu in tej izjavi,
skupaj z objavo zaključnega dela;
• izjavljam, da je tiskana oblika zaključnega dela istovetna elektronski obliki zaključnega
dela, ki sem jo oddal/‐a za objavo v DKUM.

Uveljavljam permisivnejšo obliko licence Creative Commons: _________________(navedite
obliko)

Začasna nedostopnost:
Zaključno delo zaradi zagotavljanja konkurenčne prednosti, zaščite poslovnih skrivnosti, varnosti
ljudi in narave, varstva industrijske lastnine ali tajnosti podatkov naročnika:

(naziv

in
naslov
naročnika/institucije) ne sme biti javno dostopno do
(datum odloga
javne objave ne sme biti daljši kot 3 leta od zagovora dela). To se nanaša na tiskano in
elektronsko obliko zaključnega dela.

Temporary unavailability:
To ensure competition priority, protection of trade secrets, safety of people and nature,
protection of industrial property or secrecy of customer's information, the thesis
(institution/company name and
address) of must not be accessible to the public till
(delay date of thesis availability
to the public must not exceed the period of 3 years after thesis defense). This applies to printed
and electronic thesis forms.

Kraj in datum:

Podpis mentor‐ja/‐ice:
(samo v primeru, če delo ne sme biti javno dostopno)
Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe naročnika in žig:
(samo v primeru, če delo ne sme biti javno dostopno)

Podpis študent‐a/‐ke:

