
 

 

 

 

 

   

 
 

 
 

 
P O T R D I L O 

O VPISU V REGISTER 
 

V skladu z določili 174. Člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
( ZASP – UPB 3, Ur.l. RS, 16/07) 

 
 
AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO , v Ljubljani, kot organizacija pooblaščena v smislu določbe 3. odstavka 174 člena 
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah z odločbo Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 

 št. 502-2/95-203 z dne 5.7.1995, potrjuje, da ji je bilo predloženo in vpisano v register zavarovanih del naslednje delo : 
 

1. D e l o 
( oziroma predmet varstva ) 

 

TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI – predavanje/komični nastop, s 
spremljajočimi publikacijami (dva plakata in delovni zvezek) 

 
2. A v t o r IVAN PRGIĆ, ZABUKOVICA 95a, 3302 GRIŽE 

SIMON SANDA, SLEPA ULICA 8, 2351 KAMNICA 

 
3. Imetnik materialnih avtorskih  

pravic 

IVAN PRGIĆ, ZABUKOVICA 95a, 3302 GRIŽE 

 
 

4. Datum in zaporedna številka 
vpisa v register 

 

18.04. 2017 
 

R – 023/17 

 
5. Delo je predloženo v hrambo 

v naslednji obliki in obsegu 

Zvočni posnetek predavanja “Tanka črta odgovornosti”, I. posnetek (SD.mp3; 
1h34min45s), II. posnetek (SD1.mp3; 1h35min40s), delovni zvezek “Na poti k 
odličnosti” (43 strani; dz-web compressed.pdf), plakat “Tanka črta 
odgovornosti” (Jani-Prgic-plakat-3a52x72-tisk.pdf), plakat “Tanka črta 
odgovornosti” (PLAKAT-2_črta.pdf), vse na CD-ju 

To potrdilo ima hkrati značaj mnenja  iz 4.odstavka 174. Člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, da registrirano delo 
predstavlja avtorsko delo v smislu tega zakona. 
Pristojbina za vpis v register zavarovanih del in za hrambo predloženega primerka dela za čas pet ( 5 ) let je bila plačana ob 
registraciji. Po poteku petih let lahko avtor, oziroma imetnik materialnih avtorskih pravic podaljša čas hrambe predloženega 
primerka dela za nadaljnjih pet let. Podaljševanje hrambe primerka dela je možno toliko časa dokler traja avtorska pravica. Za 
vsako nadaljnje petletno podaljšanje hrambe primerka dela se plača polovica veljavne pristojbine  za vpis. Če pristojbina za 
podaljšanje hrambe ni plačana v roku  90 dni po izteku petletnega obdobja hrambe, AAS ni več dolžna hraniti primerek dela. 
 
Avtorska agencija za Slovenijo 
 
 
 
 
Martina  Zakrajšek 

 
Avtor , oziroma prijavitelj dela za vpis v register AAS izjavlja, da je predloženo delo njegova lastna intelektualna stvaritev in da s tem delom ne 
posega v avtorske pravice drugega avtorja ali nosilca avtorskih pravic; imetnik materialnih avtorskih pravic, kot prijavitelj dela za vpis v register 
AAS pa izjavlja, da je te pravice pridobil na zakonit način od upravičene osebe. 
 
Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da ustrezne pravice na registriranem delu obstajajo in pripadajo tisti osebi, ki je v registru označena kot 
njihov imetnik ( 2. Odst. 174 člena ZASP ). Zgolj dejstvo registracije nima vpliva na nastanek in varstvo pravic po zakonu ( 5.odst. 174. Člena ZASP ) 
 
Avtor ali drugi prijavitelj dela je odgovoren za vse morebitne posledice, ki bi nastale zaradi prijave neresničnih ali netočnih podatkov !  

 

 

 
 


