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8. Pravilnik je bil sprejet na seji predsedstua JZS dne g. aprila 2013 s sklepom st.
in stopi v veljavo v osmih dneh.

Vido Kregar
Predsednik Jamarske zveze Slovenije

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU AVTORSKIH PRAVICz{flIFLE.So dLANt (v nadatjevanju: drustva)
JAMARSKE ZVEZE SLOVENIJE (V NAdAIJCVANJU: .IZd; UENNVT-IAIIrIE PRENESLI NA JZS

1' Ta pravilnik ureja upravljanje materialnih avtorskih pravic drustev, ki so upravljanje avtorskihin podobnih pravlc v smislu Zakona o avtorskih in podobnih pravtah urr-- ni 1612007 z dne23.2.2007 s podpisano pogodbo prenesla na JZS.

2' Avtorske pravice se nanasajo na vse dokumente, ki so v arhivu sluZbe katastra pri JZS, sooznadeni vsaj z imenom in.priimkom avtorja in v smislu pravilnika 
" 

alr"rr.l, katastra jam
JZS. sestavljajo njegovo vsebino. Trenutno io to obstojedi:
('l) A (osnovni zapisnik) - stiristranskr formurar za regiitracijo nove jame,
(2) B (dopolnilni zapisnik) 

-e-nostranski 
formular za poroeanle o oatritlirr v ze registrirani jami,

(3) E (nadrt) enostranski formular za izdelavo nadria jame ier
(4) drugi tipi zapisnikov, ki dopolnjujejo zgoraj navedene.

3' Na novo izdelani avtorski dokumenti morajo vsebovati opozorilno zasiitno klavzulo v izogibsklicevanja na neobve5denost. Na njih moia biti vedno izpisan znat. atr irrrri ,liS, znak ali ime
druStva, ime in priimek avtorja ter njegov lastnorodni podpis ali znat<.

4' JZS.v smislu in okviru pozitivnih pred_pisov skrbi predvsem za upo5tevanje za56ite avtorskihpravic podpisnikov pogodb in njihovo finandno ari materiarno realLacilo. 
- '- -'

5' Osnova 
^za 

uveljavljanje koristi z naslova. upravljanja avtorskih pravic so podpisane pogodbe
med JZS in dru5tvi s priloZenimi spiski jam na katerih ima;o Jrultva pi"ii.o upraitlanla
avtorske pravice ali avtorsko pravico. Prve podpisane pogodbe se nanaSaio na dokumentejam, ki so 2e v arhivu slu2be katastru jam prr'Jzs, iilrajo sroio r.riasti.'ro itevilko in zanjihovo podlago velja zadnja..preglednicalam, ki jo je sluzb; izdaL. 2i ooturnente, ki se nisobili popisani, arhivirani in/ali registrirani (nove lame, ki se nimaio tatasiiske stevitt<e; sepogodbe praviloma urejajo v tekodem letu za preieklo leto.

6. Pridobljene koristi v finandni obliki delita druStvo in JZS v razmerju 60% dru5tvo in 41o/o JZS.Ce ima na dokumentih.za isto jamo avtorske pravice ved aruStev se-piipadajodi zneseksmiselno, glede na kolidino listin, razdeli med druStva. Od delitvene ,.6t" ." odstejejo
stroSki, ki sta jih za uveljavljanje materialne pravice imela JZS in druStvo i utemeljitvijo po
priloZenih finandnih listinah.

7. Prejemke in izdatke od koristi od avtorskih pravic, danih v upravljanje, vodi JZS na posebnem
kontu, kater.ega vsebina je na vpogled podpisnikom pogodb za ri;irr6v'oerez. oileZ drustva se
nakaZe na Ziro radun dru5tva v Sestnajstih dneh po pretemu nakLzila. Xoristi v fizidni obliki se
deli v razmerju 80% dru5tvo in 20% JZS.
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