Na podlagiSklepao ustanovitviZaloibeUniverzena Primorskem(z dne 23. 3. 2016)izdaja
Univerzana Primorskem,kijo zastoparektor,prof. dr. DraganMaruSid,naslednji
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l. ilen (namen in uporaba)
doloia standarde,razmeria,
red ZaloZbeUniverzena Primorskem(nadalje:ZRZUPI
1) ZaloZni5ki
postopke,obveznosti,pravicein roke med udeleiencipri izvajanjuzaloiniSkedejavnostiv
Zaloibi Univerzena Primorskem(nadalje:ZUP),in sicer:
- standardezaloZniSke
dejavnostiZaloZbeUniverzena Primorskem,
- merilaza avtorjein dlaniceUniverzena Primorskemza celotenproceszaloZni5ke
dejavnosti,ki
sestojiiz: pripraveavtorskegadela,oddajein sprejemanaZUP,pregleda,pripraveza objavo,
objavein distribucije,
- postopkovnikpri izvajanjuzloiniSkedejavnosti.
2l ZRZUPveljaza celotnoUniverzona Primorskem.
se uporabljakot poslovnikZUP,ki je univerzitetnicenter.
3) ZRZUP
2. ilen (opredelitev zaloZni3ke dejavnosti)
in sorodnihdejavnosti(izvajanjejavnih narodil
Ll ZUPpolegskupnihnalogna podrodjuzaloZnistva
materialovza potrebeUPin
s podroijatiska,pripravadiplomskihlistinUP,pripravapromocijskih
opravljaizdajanje,
dejavnostiza Univerzona Primorskem
ilanic UPipd.)v okviruzaloZni5ke
tiskanjapublikacji(nadalje:avtorskadela),ki se nanaiajooz.vkljudujejo
zalaganjein organiziranje
dejavnostUniverzena Primorskemin se izdajajotako na tiskanihkot
in raziskovalno
v pedagoSko
medijih.
na elektronskih
3. ilen (wrarije'1
in opredeljuje
(kolofon,ClP,nakladaipd.),kije predmetZRZUP
1) Pomenstrokovnegaizra4a
je
je
poslovanjeZUPter partnerjev, enak,kot opredeljenv:
- Zakonuo avtorskiin sorodnihpravicah
- Zakonuo obveznemizvodupublikacij
- Pravilniku
raziskovalne
in spremljanjuizvajanja
ocenjevanja
o postopkih(so)financiranja,
dejavnosti(ARRS)
- Tipologijidokumentov/delza vodenjebibliografijv sistemuCOBISS
in
spolu,so uporabljenikot
zapisanivmoikem slovnidnem
2)V zadevnemaktu uporabljeniizrazi,
nevtralniza mo5kein za ienske.
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4. ilen (redosled izdaje avtorskega dela)
1) lzdajaavtorskegadela potekav naslednjihkorakih:
- predlogavtorskegadela,
- oddajaavtorskegadela,
- preglednaZUPin recenziranje,
- podpisavtorskepogodbe,
- morebitnipopravkiavtorskegadelagledena recenzije,
- reafizacija
tehnidneureditve,lekture,oblikovanja
in prelomanaZUP,
- avtorskakorektura,
- objava,
- distribucija.
5. ilen (avtorsko delo: naiela)
Ll ZUPspodbujaizvirnoavtorskopisanje,individualneavtorskeslogein kontinuiranosodelovanje
avtorjevzZUP.ZUPobjavljaavtorskadela(znanstvena
in strokovnadela,edicije,prevodeipd.)v
slovenskem
in v tujih jezikih,in sicerv latinidniin cirilskitipografiji.
2)ZUPpri objavljanjuuporabljanajboljieustaljenepraksein standarde(bestpracticepossible)iz
mednarodnegaprostora,ki so znaiilneza znanstvenezaloibe univerz(universitypress).
in tehnidnoizdelanaskladnoz mednarodnosplo5no
3)Avtorskadelamorajobiti vsebinsko
sprejetimistandardiza znanstvenoknjigoter predloienav elektronskiobliki.
4) Avtorskadela,ki jih zalagain izdajaZUP,morajo bitijezikovnobrezhibna.Topomeni:1) da so
napisanav knjiZnemjeziku,2l breztipkopisnih,pravopisnih,oblikoslovnihin skladenjskih
napak,3)
jezikovno
s sodobnoznanstvenoterminologijestrokein 4) v ustreznemkoherentnemslogu.Za
ustreznostavtorskegadelasta ob oddajiv presojoZUPodgovornaurednikin avtor oz. avtor/-ji.
5) Za ustrezenslogStejebesedilobrez:1) barbarizmov,
4)
2) provincializmov,
3) anahronizmov,
sodeleZnosti,
5) prestavkov,6) preskokov,7) istoredijin 8) pleonazmov.
TlZa delatujih avtorjev,prevodedel ali katerakoligradiva,za katereje treba zagotovitiureditev
avtorskihpravic,mora avtor ali urednikob sodelovanjuvodje ZUPod nosilcaavtorskihpravic
priskrbetipisnodovoljenjeza objavo{natisin/aliel. objava),ki ga obveznopriloii avtorskemudelu.
8) Nataninej5etehnidnezahteve,kijih mora ob predloiitviZUPizpolnjevatioddanoavtorskodelo
(tipografija,dlenitevnaslovov,poravnava...,tip tehnidneureditvein parametriza oddajoslikovne
opreme),dolodiZUPin so razvidneiz Novodilza pripravo.Navodilaza pripravoso objavljenana
spletni strani ZUP (http://www. h ippocampus.si/avtorii/navodila/).
6. ilen (predlog avtorskega dela)
1) Predlogavtorskegadela
Avtorji ali urednikipredloiijo predlogavtorskegadela,ki naj bi ga zaloiilain izdalaZUP,glavnemu
urednikuin vodjiZUP.Predlogavtorskega
delamoravsebovatinaslednjepodatke:
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a) imenaavtorjev,naslovin (morebitni)podnaslov,okvirnodoliino v avtorskihpolah,Stevilotabel
in slik,Steviloprispevkov(degre za zbirkoprispevkovoz. veiavtorskomonografijo)ipd.,
in bibliografijoavtorjevoziromaurednika,de gre za zbirkoilankov ali veiavtorsko
b) Zivfjenjepis
monografijo,
c) opis dela,ki vkljuduje:
- tip dela (monografija,zbirkadlankovipd. po klasifikaciji
COBISS)
- tematiko,
- ciljnopublikoin jezik,
- kazalovsebinein kratekopisvsebine(500-1000besed)
d) avtorskodelo v elektronskiobliki (deje v dasuoddajepredlogana voljo).
pripravigaZUPin je objavljenna spletni
2l Obrazecza predlogavtorskegadelaje standardiziran,
straniZUP.
dela.
3) Predlogeavtorskihdel s sklepomodobriuredniSki
odbor in doloii urednikapredlaganega
Vodji zaloZni5ke
dejavnostiv dogovoruz urednikomdoloditaokvirnirokovnikpripraveza objavoin
objave.
7. ilen (oddaja avtorskega dela: postopkovnik)
1) Avtor odda ZUPsamotisto verzijolastnegaavtorskegadela,kijo Stejeza konionoin dokonino.
2) Obveznaklavzulaob oddajiavtorskegadela na spremnemdokumentuglasi:
"Podpisoni/-o N. N. izjavljom:
- do je oddano koniono in dokonina verzija ter moje avtorsko delo,
- da na oddanem delu nimo niti morolnih niti moteriolnih ovtorskih pravic tretjo

fiziina in/oli
provna oseba oz. da so zadevne avtorske pravice pridobljene zo objavo pri ZUP (dokozila
priloieno),

- da delo oddojom v presojo za objavo Zoloibi Univerzena Primorskemprostovoljno."
3) V kolikorje bilo besedilov celoti ali v posameznihdelih (npr. poglavjav monografijikot
je avtorob predloZitvi
predhodnopublicirani
znanstveni
dlankiipd.)predhodnoZeobjavljeno,
ZUP
podatkevsehpredhodnihobjav
dolZanto nedvoumnoin v celotirazkriti,tj. zapisatibibliografske
gre
prvo
zadevnem
in/ali
ob
besedilu
njegovihdelih.V kolikor
za
objavo,avtor zapiSeformulacijo:
"Prvo objava."
v 3. odst.,se delo ne sprejmev
4l Brezklavzule,zapisanev 2. odst.,in brez razkritja,zahtevanega
presojoza objavo.
5) Pri pregledanihponovnihizdajahse ugotavljaobsegnovih vsebin.Takaizdajase odobri,ie je v
avtorskemdelu ved kot 30 %onovegabesediljaoz. de izdajeni ved na knjiZnemtrgu (tiskanaizdaja)
procesna Univerzina Primorskem.
oz. ni vei dostopnana spletuin je umeiiena v pedagoSki
6) Avtoroddadelo na elektronskinaslovzalozba@upr.si.
7) Delo,ki ob oddajiv rokopisuoblikovnone ustrezaNavodilomza pripravo
(http://www.hippocampus.si/avtorii/navodila/),
kot so objavljenana spletnistraniZUP,se ne
presojo
sprejmev
za objavo,doklerni skladnoz zadevniminavodili.
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8)V primeru nesprejetjadelav presojoiz formalnihoblikovnihrazlogovsme avtor delo ponovno
vloZiti15 delovnihdni po prejemupisnegaobvestilao nesprejetjuv presojoin pod pogojem
formalneskladnosti
delaz Navodiliiz 8. odstavka.
9) V kolikorponovnopredloZeno
delo iz 9. odst.ne ustrezaformalnimpogojemiz Navodil,se
sprejemzavrnedokondno.
8. ilen (ugotavljanje stro5kov in prihodkov za izdajo avtorskega dela)
z urednikomin
1) Po odobritviavtorskega
delana uredni5kem
odboruvodjaTUPvsodelovanju
avtorjem/-jipripravipredlogkalkulac'rje
stroikov in prihodkovzaizdajo,doloiiviSinonakladeter
pripravipredlogpogojevza sklenitevzaloini5kepogodbe.
2)VodjazaloibeZUP:
- oblikujecenovnopolitikoter nadindoloditveprodajnihcen,
- pripravljaprijaveavtorskihdel na razpisein kalkulacijostroSkovterprihodkovza izdajo
posameznega
avtorskegadela,
- predlagaviSinonakladezaizdajoposameznega
avtorskegadela,
- organizira
distribucijoizdanihavtorskihdel,
- usklajujeizdajateljske
in zaloZniki.
in zaloZni5ke
intereseZUP
z drugimiizdajatelji
f. ilen (pregled avtorskega dela: postopkovnik)
1) Vsakooddanoavtorskodelo najprejpregledaglavniurednikZUP.Le-taopravipregledjezika,
sloga,terminologije,strukture,argumentacijein aparata.V kolikorglavniurednikZUPpredlaga
ipd. spremembein/ali popravke,opravljavlogo urednika
vsebinske,strukturne,argumentacijske
izdajein se kot urednikizdajezapiSe
tudi v kolofonpublikacije.
2) Vsakooddanoavtorskodeloje pred odloditvijoo objavipregledanos pregledovalnikom
podobnihvsebin.Porodilo("report"),ki ga generirapregledovalnik
podobnihvsebin,je integralni
odboru.
sestavnidel predlogaglavnegaurednikaZUPin vodjeZUPuredniSkemu
je po pregleduna ZUPanonimizirano
predanov recenzijo(blindpeerreview)vsaj
3) Besedilo
in se nahajana spletni
recenzentoma.
Recenzijski
dvemakompetentnima
obrazecje standardiziran
obrazcuin z lastnoroinimpodpisom.
straniZUP.Recenzent
oddaZUPrecenzijona recenzentskem
Recenzija
mora vsebovatiargumentiraneugotovitveo pozitivnihin (morebitnih)negativnih
dela.V sklepnemdelu mora
znadilnostih
znanstvenega
delater konkretnenasveteza izboljSavo
recenzentpredlagatiin natandnoobrazloZiti,
alise delo izdaali ne.
4)Za kompetentnegarecenzentaStejeraziskovalec
in/ali habilitiraniuniverzitetniuditelj(docent,
izredniprofesor,redni profesor):
ki ima opravljendoktoratznanosti,
ki
SlCRlS),
izkazujeznanstveneobjavez zadevnegapodrodja(objavetipa A1 in 8L po klasifikaciji
pritujih
raziskovalcih,
raziskovalca
slednje
alidrugaiedokazljive,
so razvidneiz bibliografije
dela (morebitnonujno oprostitevod
ima veljavnoizvolitevza podrodjesnovirecenziranega
glavni
uredniklUP, tn sicerv primeru izrazitoozkostrokovnihali
izpolnjevanja
slednjegaugotovi

%iu^

interdisciplinarnih
del,kjer podrodjeizvolitveni izrecnodefiniranoaligaje v slovenskem
jezikovnemprostorunemogodezagotoviti)in
- z avtorjemdela ni
v konfliktuinteresov.
5) Recenzente
izbiraali potrjuje TalolbaUniverzena primorskem.
5)Avtor avtorskegadela ima ob oddajiv presojoZUPpraviconavestiimeni dveh recenzentov,kiju
priporodaza pregledavtorskegadela,in dveh recenzentov,za kateraiz utemeljenihrazlogov
(navzkriZje
interesov,osebnanavzkriZja,
prepriianjeavtorja,da ne bo deleien po5teneevalvacije
lastnegaavtorskega
dela...)meni,da pri njijuverjetnone bi bildeleZeniepristraneobravnave.
7) fmeni recenzentovsta obveznisestavnidel kolofonovvsehrecenziranihmonografijZUp.
8)V primerudiametralnorazlidnihrecenzijnarodiZUpdodatnorecenzijo.
9)ZUPavtorjapisnoseznaniz anonimiziranimi
recenzijami
in z morebitnimipotrebamipo
spremembahoz. popravkihpredloienegabesedila.
L0)ZUPrecenzijehranido 5 let po iziduavtorskega
dela.
10. ilen (objava: postopkovnik)
1,)zUPje dolina v roku do 6 mesecevod prejemaavtorskegadela sporoiiti odloiitev o objaviali
zavrnitviobjave,in sicerpisnona elektronskinaslov,s kateregaje bilo avtorskodelo oddanov
objavo.
2)zUP z vsakimpartnerjem(fizidnaali pravnaoseba)brezizjemesklenepogodboo sodelovanjuali
sozaloiniSki
sporazumali zaloZnisko
pogodbo.
3) ZUPsklenez avtorjemdela,sprejetegav objavo,zaloZnisko
pogodbo.
4)Avtor dela,sprejetegav objavo,s podpisomzatoZniske
pogodbesprejemavse pogodbene
obveznosti,
dogovorjene
z zaloini5kopogodbo,vkljudnos polnomoralnoin materialno
odgovornostjoza izkljutnoavtorstvobesedilain slikovnegamateriala,ki ga predajav objavoZUp.
5) Avtor oddanegaavtorskegadelaje dolian pisnopridobitiustrezneavtorskepravicepri
nelastnemslikovnemgradivu.ZUPne objavljaavtorskihdel s slikovnimgradivom,ki ne bi bilo
avtorskodelo avtorjabesedila,predloZenega
za objavo,ali ne bi imelo ustreznopridobljenihpravic
za objavoslikovnega
gradivo,kije delotretjih oseb(izjemaje slikovnogradivo,ki je materialnih
avtorskihpravicprostoin je ustreznekakovosti).
6) Parametretiskaneizdaje(papir,vezava,dodelava)dogovoritasporazumnopisnoavtor oz.
dlanicaUPoz.soizdajatelj
in ZUP.
7) 7a realizacijoavtorskegadela,ki bo izSlokot tiskanaizdaja,izvedeZUPvse zahtevanepostopke
javneganarodilatiska,in sicerskladnos KrovnimsporazumomUPin Zakonomo javnemnarodanju.
ZUPlahkov primerusoizdajateljstva
pisnodogovori,da realizacijotiska prevzame
s soizdajateljem
soizdajatelj.
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8) Pri odloditviza parametretiskaneizdajeZUPavtorjuoz. ilanici UPoz. soizdajateljupomagas
strokovnimsvetovanjempo nadelunajboljSeznaneprakse(bestpracticepossible).
9)VsazloZniSka
in izdajateljska
razenpregledabesedilapo 11.
opravila,kiso predmetZRZUP,
pogodbes straniobehstrank.
dfenuZRZUP,
zadnejotedi z dnevompodpisazaloZniSke
11. ilen (objava: rokovnik in obveznostiZUP)
pomembniokvirnitermini(rokiza
tIZUP sprejemav objavocelotnokoledarsko
leto.Posamezni
oddajo predlogovavtorskegadela,rok za oddajoavtorskegadela za razpisARRSipd.)se na zadetku
koledarskega
letaobjavijona koledarjuna spletnistraniZUP.
2) ZUPv prvem tednunovembrov tekodemkoledarskemletu izrecnospodbudik oddaji predlogov
programuza prihajajoieleto.ZUP
avtorskihdel v objavona ZUP,in sicerv rednemzaloZniSkem
predlogeza objavoavtorskihdel za prihodnjeleto zbirado L5. decembra,nato jih obravnavana
uredni5kem
odboruter potrdiali zavrne(odobritevpredlogovavtorskihdel na uredni5kem
odboru
ZUPje pogojza sklenitevzaloini5kepogodbein izdajoavtorskega
dela).Seznamodobrenihdel
predstavljapolegpasovnihobveznosti(znanstvenerevije)redni zaloiniSkiprogramZUP.Zaloini5ki
programZUPza prihajajodeleto je objavljenna spletnistraniZUP.
3) ZUPpred roki za prijavona nacionalne
razpiseza sofinanciranje
izdajanja
znanstvenih
prvi
polovici
monografij(ARRS;
obidajnov
koledarskega
leta) avtorjena UPprekoad reme UP
spodbudik oddajiavtorskihdel v objavona ZUPin v prijavona razpis.
4) Pri doloianju rokovnikaizdajeavtorskegadela,sprejetegav objavo,jeZUPsamostojna,se ravna
skfadno z razpoloiljivimiviri in gledena slednjeupoitevatudi umestitevobjavev pedagoSki
in/ali
proces(potrebeStudijskega
procesa,dasovniceraziskovalnih
projektov,rezultati
raziskovalni
podpore
drZavne
za objavoin topogledneobveznostiterroki za objavo).
5) Noveizdajese zaradirecepcijskoneizrazitega
obdobjaletnih dopustovin nedostopnostivseh
delovalnikov
ne objavljajov obdobjuod 10.julijado 30. avgusta.
6) ZUPje dolina delo, sprejetov objavo,realizirati(objaviti)nojkosnejev 72-ihmesecihod podpisa
avtorskepogodbez avtorjem.
7) O okvirnemrokovnikuizdajedela,sprejetegav objavo,ZUPavtorjaoz. urednikaobvestipisno
po elektronskipoiti.
8) V primeruvi5jesile katerekoliod strank(ZUPin/ali avtor:teZjabolezen,nosednost,
nedostopnost
virov,avtorjevadaljiaodsotnostz delaipd.),ki bi lahkoznatnospremenilapotekin
dogovorjenirokovnikobjaveavtorskegadela,sta se ZUPin/ali avtor dolina obvestitinemudoma
po nastankuzadevnihokoliSdin.
V takemprimerudogovoritaZUPin avtorpisnonovi rokovnikza
izdajoavtorskegadela.
programtudi naknadno,in sicerob neposredno
9) UredniSki
odbor lahkouvrstidelo na zaloiniSki
pedagoikega
procesaali raziskovalne
izkazanih
neprevidljivih
enkratnihokoliSdinah
dejavnosti.

12. ilen (objava: pristojnostiZI|?-)
1) ZUPima polegdolinosti pregledanaslednjepristojnostipri objaviavtorskegadela:
- uredniSko-zaloiniSka
reiija,
- lektura,
- tehnidnaureditev,
- oblikovanje,
- avtorskarealizacijapreloma,
- objavadelav
elektronski
in/alitiskaniobliki.
2) O obliki realizacijepristojnosti,na5tetihv 1. odst. zadevnegadlena,ZUPodloia samostojnoin
dokondno.Zunanjapodobadel,izdanihpriZUP,jev izkljuinipristojnostiZUP,
specifikeposamezne
izdaje(npr.platnica,umestitevnetipidneslikovneopremeipd.)pa dogovoritaZUPin avtoroz.
urednikoz.dlanicaUPsporazumno.
3) UredniSko-zaloiniSka
relija (sestavljanje
kolofona,pridobivanje/dajanje
tSBNStevilk,
pridobivanjeCIP-a,oddajanjeobveznihizvodovnacionalnemuagregatorjuNarodniin univerzitetni
knjiZnici)je
na ravniUniverzena Primorskem
pristojnostZUP.
v celotiin izkljudna
13. ilen (objava: pravice, doEnosti in obveznosti avtorja)
1) V procesuobjaveopraviavtor samokorekturena podlagikonianegaavtorskegapreloma,ki ga
prejmes straniZUP.
2) Avtor prejme poskusneodtise knjiinegablokain platnicv visokoresolucijski
datotekipdf.
3) Avtor korektureopravi:
- s standardnimi
korekturnimiznamenji
(veljavniSlovenski
pravopis,Pravila,dlen24: Korekturna
(popravna)znamenja;http://bos. zrc-sazu.sif
c/sp/sp2oOl._pravila.pdf),
- z rdedobarvoin
- na papir.
4) Pritiskanihizdajahavtorin glavniurednikZUPpregledatain potrditabestprint (barvo,ostrino,
nasiienost,globino...)platnicter morebitnibestprint ciljnoizbranihstraniknjiZnega
bloka(v
primeruzahtevnihizdajv 5tiribarvnemtisku).
5)Avtor nima praviceposeganjav avtorskorealizacijooblikovanjain preloma.
6) Menjavecelotnihsegmentovbesedila(tj. celotnihodstavkov,pogtavijali drugihdelov izdaje,ki
vplivajona podobopreloma)vfazi korekturnisomogode.
7) Avtor opravikorekturev roku, kije sporazumnoin pisnodogovorjenz vodjo ZUP,vendarni
daljii od 10 delovnihdni.
8) Avtor na opravljenekorekture zapi5e:"Po opravljenihkorekturohsoglaiam z objavo", datum in
doda svoj lastnorodnipodpis.

9) V kolikoravtor v pisnodogovorjenemroku ne opravikorektur,ZUP5teje,da je bilo z molkom
avtorjadano soglasjeza objavo;ZUPzadevnodelo objavipo nadelu"kot je", tj. brezavtorjevih
korektur,popravkipo objavitakegadela niso mogodi.
L0)ZUPkorekturehranido 3 mesecepo objavi.
11) Avtor seje dolZansprotnoodzivatina pobudeZUPv zveziz izdajolastnegaaWorskegadela.V
kolikortega ne stori,se 5teje,da je bila zavoljomolkaavtorjaprivolitevz avtorjevestranizastran
p o b u d b eZ U Pd a n a .
14. ilen (omejitve pri objavi in popravkih)
L)ZUPne objaviznanstvenih
in strokovnihdel, ki ne bi bilaurejena,recenzirana
in lektorirana.
lmenaurednika/urednikov,
recenzentovin lektorjaso obveznidel kolofona.
2IZUPsi pridriujepravico,da po pregleduavtorskega
vskladuz 11.dlenom
dela,opravljenem
podobnihvsebin)
v primeruodkritegakrienja avtorskihpravic(pregleds pregledovalnikom
ZRZUP,
in/ali negativnihrecenzijpredloZenega
besedilazavrneobjavozadevnegaavtorskegadela.
3)ZUPne objaviavtorskegadela,kjer avtor ni upo5tevalvsehpripomb recenzentov,urednikana
dlanici,urednikaknjigein/aliglavnegaurednikaZUP.
po roku za oddajo
4)Spremembebesedilain/alipreloma,ki bi bileza elektronske
izdajesporodene
korekturin/alipo Zerealiziraniobjavi,
se ne izvedejo.
5) ZUPne objavi"predpripravljenih"avtorskihdel tretjih pravnihali fizidnihoseb,tj. izdaj,kijih
samane bi celovitorealiziralav smislupresojein objave(tj. recenziranja,
lekture,ureditve,
preloma
in oblikovanjaltercelovitezagotovitvestandardovznanstvene
avtorskerealizacije
publikacije.
15. ilen (etika pri objavljanju)
1) ZUPse pri objavljanjuravnapo smernicah,
kijih je oblikovalCommitteeon Publication
Ethics

(coPE).
16. ilen (varovanje podatkov)
tIZUP vse dokumente(izvirnikdela,recenzije,rezultatepregledapodobnihvsebin,korektureipd.)
in komunikacijo,ki se nanaia na izdajoavtorskegadela,Stejeza poslovnoskrivnostin jo varuje
pred razkritjemnepooblaSdeni
tretji osebi.
2) lzvirnikavtorskegadela (datoteke,USBkljudek,CD,DVD,blurayipd.) in izvirnikeslikovne
opreme avtorskegadela,kot so bili oddaniv presojo,ZUPvarujes skrbnostjodobregagospodarja
in prepreduje
njihovouporabonepooblaSienim
osebam.ZUPskrbi,da ne pridedo krienja
avtorjevihavtorskihpravic.Avtor ima v skladuz zakonompravicodostopado izvirnikadela.
3) Za varovanjeoriginalovavtorskihdelje zadolZenvodja ZUP.

q'4)"*l-

17. ilen (skrb'za avtorje in varovanje avtorjevih pravic)
Ll zUPv dogovoruz dekanidlanicizvajabrezpladnoizobraZevanje
za avtorje,in sicers tematiko
tehniine pripraveavtorskihdel in slikovneopreme,avtorskihpravicipd.
2) ZUPvarujeavtorjevemoralnein materialneavtorskepravicedo tretjih pravnihin fiziinih oseb.
3)V primeruodkritjakrsitevmoralnihin/ali materialnihavtorskihpravicavtorjapri ZUpslednjao
tem obvestirektorjaUPin avtorjater predlagaustrezneukrepe.
4l zUPse obvezujevse morebitnesporemed ZUPin partnerjireSevatipo mirni poti, sporazumno,
z mediacijo,v primeru nepremostljivihnasprotijpa je za sporepristojnokrajevnopristojnosodiSde
v Kopru.
I I I . P n r - r r o D ND
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18. ilen
Ll zRzuPzaine veljatiz dnem objavena spletnistraniuniverze.

V Kopru,5. 5. 2018
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