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PRAVILNIK O UPRAVLJANJU AVTORSKIH PRAVIC
ZA KATERE SO POSAMEZNIKI

U PRAVLJANJ E PREN ESLI NA JAMARSKO ZVEZO SLOVEN IJE

'1. Ta pravilnik ureja upravljanje materialnih avtorskih pravic posameznikov, ki so upravljanje
avtorskih in podobnih pravic v smislu Zakona o avtorskih in podobnih pravicah Ur[ n'S
1612007 z dne 23. 2. 2007 s podpisano pogodbo prenesla na JZS.

2. Avtorske pravice se nanaSajo na vse dokumente, ki so v arhivu sluZbe katastra pri JZS, so
oznadeni vsaj z imenom in priimkom avtorja in v smislu pravilnika o delovanju katastra jam
JZS sestavljajo njegovo vsebino. Trenutno so to obstojedi:
(1) A (osnovni zapisnik) - Stiristranski formular za registracijo nove jame,
(2) B (dopolnilni zapisnik) enostranski formular za porodanje o odkritjih v 2e registrirani jami,
(3) E (nadrt) enostranski formular za izdelavo nadrta jame ter
(4) drugi tipi zapisnikov, ki dopolnjujejo zgoraj navedene.

3. Na novo izdelani avtorski dokumenti morajo vsebovati opozorilno zaSditno klavzulo v izogib
sklicevanja na neobvesdenost. Na njih mora biti vedno izpisan znak ali ime JZS, ime in
priimek avtorja ter njegov lastnorodni podpis ali znak.

4. JZS v smislu in okviru pozitivnih predpisov skrbi predvsem za upo5tevanje za5dite avtorskih
pravic podpisnikov pogodb in njihovo finan6no ali materialno realizacijo.

5. Osnova za uveljavljanje koristi z naslova upravljanja avtorskih pravic so podpisane pogodbe
med JZS in posamezniki s priloZenimi spiski jam na katerih imajo posamezniki avtorsko
pravico. Prve podpisane pogodbe se nanasajo na dokumente jam, ki so ze v arhivu sluzbe
Katastra jam pri JZS, imajo svojo katastrsko Stevilko in za hjihovo podlago velja zadnja
preglednica jam, ki jo je sluZba izdala. Za dokumente, ki 5e niso bili popisani, arhivirani in/ali
registrirani (nove jame, ki 5e nimajo katastrske Stevilke) se pogodbe praviloma urejajo v
teko6em letu za preteklo leto.

6. Pravilnik je bil sprejet na seji predsedstva JZS dne 13. maja 2013 s sklepom St.
in stopi v veljavo v osmih dneh.
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