
PROQUEST  
POGOJI 

 
 
Če ste predstavnik vašega podjetja, vaše institucije ali organizacije, se vsa sklicevanja na "vi" v 
tej pogodbi nanašajo na pravno osebo, ki jo predstavljate. S tem ko imate dostop do izdelka ali 
izdelkov ali jih uporabljate, se strinjate, da ti pogoji zavezujejo vas in vaše uporabnike. 



1. LICENCA 
a) Izdelke boste uporabljali izključno za vašo osebno ali interno uporabo. Ne boste 

objavljali, prenašali/razširjali ali prodajali nobenega gradiva, pridobljenega na osnovi 
izdelkov, ali uporabljali gradiva na način, ki bo kršil avtorsko pravico ali druge 
lastninske pravice ProQuesta ali njegovih dajalcev licence. Izdelkov ne smete 
uporabljati za izvajanje napadov, ki lahko povzročijo zasičenje servisa, in ne izvajati 
avtomatiziranih iskanj po sistemih Proquesta, kadar jih takšna iskanja neupravičeno 
preobremenjujejo (vključno z roboti ali preizkuševalci povezav). Gradivo, ki ste ga 
pridobili na osnovi izdelkov, smete tiskati ali kopirati samo na način, kot je dovoljeno v 
točki 1(d) te pogodbe. ProQuestu izjavljate in zagotavljate, da izdelkov in gradiva, 
pridobljenega iz njih, ne boste uporabili za izdelavo izdelkov ali izvajanje storitev, ki bi 
bile konkurenčne ali v škodo publikacijam in storitvam ProQuesta ali njegovih dajalcev 
licence. 

 
b) Ne glede na predhodni odstavek, če ste predstavnik splošne knjižnice, izobraževalne 

institucije, vladne agencije ali nepridobitne institucije, ki ponujajo javni dostop do 
podatkov in informacij, lahko v takem primeru skladno s posebnimi omejitvami lastnika 
avtorske pravice tudi vi preko izdelkov omogočite, da imajo uporabniki ali naključni 
obiskovalci na mestu samem dostop do podatkov in informacij in da po njih 
poizvedujejo. Takšno uporabo boste omejili na običajne storitve, namenjene članom 
knjižnic, in ne boste ponovno distribuirali gradiva, pridobljenega na osnovi izdelkov, ali 
omogočili dostopa do izdelkov drugim knjižnicam ali tretjim strankam neposredno ali 
posredno, razen če vam ProQuest to izrecno dovoli.  

 
c) Natisnete lahko izpise gradiva, pridobljenega na osnovi izdelkov, direktno z zaslona  

(online) ali iz datoteke, shranjene na disk (off-line), z uporabo faksimila ali iz 
elektronskega sporočila. Vsaka reprodukcija ali distribucija takšnih izpisov in vsak 
prenos ali elektronsko hranjenje tako pridobljenega gradiva so namenjeni izključno vaši 
lastni interni ali osebni uporabi. Prenos izdelkov v celoti ali njihovih delov na 
sistematičen in reden način z namenom, da se zgradi zbirka gradiva z izdelki v celoti ali 
z njihovimi deli, je strogo prepovedan, pa naj bo takšna zbirka v elektronski ali tiskani 
obliki. Ne glede na zgoraj navedene omejitve, pa ta odstavek ne omejuje uporabe tega 
gradiva skladno z doktrinama "poštene uporabe" ali "poštenega odnosa", kot to 
opredeljuje zakonodaja Združenih držav Amerike oziroma Anglije. 

  
d) Posamezni ponudniki vsebin ali dajalci licence imajo lahko pogoje uporabe, ki se 

nanašajo izključno na njihove vsebine. Takšni pogoji uporabe se prikažejo na 
računalniških zaslonih, povezanih s takšnimi vsebinami, in bistveno ne spreminjajo 
vaše uporabe izdelkov.  

 
e) Če vam vaša naročnina omogoča, da zagotovite oddaljeni dostop do izdelkov, boste 

dostop do izdelkov omejili na pooblaščene uporabnike (opredeljene spodaj) z uporabo 
uporabniških identifikacijskih številk in gesel, verifikacijo IP-naslovov ali kakšno drugo 
varno metodo za verifikacijo uporabnika. Če domnevate, da je ena ali več vaših metod 
za varen dostop zlorabljenih, boste o tem nemudoma obvestili ProQuest. Če odobrite 
dostop do gradiva na osnovi plačila za dostop do posameznega članka, ki ga vaš 
naročniški sveženj ne vključuje, ste odgovorni za vse stroške, ki jih povzročijo 
uporabniki z dostopom do online izdelkov preko ene ali več vaših navedenih metod za 
varen dostop. Izraz "pooblaščeni uporabnik" pomeni: (1) pri splošnih knjižnicah: 
knjižnično osebje, posameznike, ki prebivajo na opredeljenem geografskem področju, 



ter naključne uporabnike knjižnice, ko so v knjižnici; (2) pri šolah in akademskih 
institucijah: trenutno vpisane študente, profesorje in osebje, poleg tega pa tudi naključne 
uporabnike knjižnice, ko so v knjižnici, in gostujoče strokovnjake v času gostovanja; in 
(3) pri vseh drugih vrstah organizacij: zaposlene, samostojne izvajalce in druge občasne 
sodelavce v času, ko izvajajo zadolžitve v okviru njihovega delovnega mesta ali naloge. 

 
2. TAJNOST  
V obsegu, v katerem zakoni in predpisi o tajnosti ali drugi zakoni in predpisi omejujejo zbiranje, 
uporabo in distribucijo osebnih podatkov, ProQuest ne daje nobenih izjav o tem, ali lahko kateri 
koli od takšnih zakonov in predpisov zahteva, da dobite dovoljenje pooblaščenega uporabnika 
(ali starša ali skrbnika takšnega uporabnika) pri izvajanju skrbništva za dostop pooblaščenih 
uporabnikov do izdelkov in/ali licenčnih storitev iz te pogodbe. Običajno se za izdelke in 
storitve, ki jih ponuja ProQuest, ali za njihovo uporabo ne zahteva vnos ali zajetje osebnih 
podatkov. 
 
3. LICEN ČNINA IN PLA ČILA 
Za izdelke boste plačali pristojbine, kot je navedeno v veljavnem ceniku, na priloženi fakturi ali 
prejetem naročilu. Če vaš dostop do izdelkov temelji na plačilu za dostop do posameznega 
članka, sme ProQuest od časa do časa dopolniti in dostaviti popravljene cene za dostop do 
posameznega članka. Pristojbine za izdelke je treba poravnati v tridesetih (30) dneh od prejema 
ProQuestove fakture. Fiksna naročila ameriške vlade zahtevajo veljavno naročilo in predplačilo 
ali plačilo skladno s predpisi FAR 52.213.2. 
 
4. TRAJANJE IN PRENEHANJE 

a) Za izdelke na osnovi naročnine velja ta pogodba do datuma prenehanja njene 
veljavnosti, ki je naveden v ceniku, na priloženem računu ali prejetem naročilu, ali v 
primeru obnovljene naročnine, do novega datuma, ko pogodba preneha veljati. Za 
izdelke, za katere je treba za stalni/neprekinjen dostop do gradiva plačati enkratno 
licenčnino, licenca preneha samo, če kršite to pogodbo. Za dostop na osnovi plačila za 
dostop do posameznega članka in za drugi dostop na osnovi transakcij ta pogodba ne 
preneha, dokler je ne odpove ena od pogodbenic, potem ko je o tem pisno obvestila 
drugo pogodbenico vsaj deset (10) dni prej. Če ne izpolnjujete svojih obveznosti po tej 
pogodbi, lahko ProQuest začasno ustavi dobavo izdelkov in uporabi vsa druga pravna 
sredstva, ki so mu na voljo. 

 
b) Razen baz podatkov ProQuest® Image (opredeljene spodaj) lahko obdržite najnovejšo 

verzijo CD-ROM-ov ali FTP-elektronskih dovodov, ki ste jih dobili v času naročnine. 
Vse zastarele verzije CD-ROM-a ali FTP-dovodov uničite. Po izteku naročnine je vsaka 
uporaba izdelkov na CD-ROM-ih ali preko FTP-dovodov predmet licence, podeljene po 
tej pogodbi. V primerih, ko se zanje za stalni dostop do gradiva plača enkratna 
licenčnina, lahko takšen CD-ROM ali FTP-elektronski dovod zadržite, razen če vaša 
licenca preneha, ker ste kršili pogodbo. Če prekršite kateri koli pogoj iz te pogodbe, 
lahko ProQuest poleg drugih zakonskih pravic in pravnih sredstev prekine podeljeno 
licenco, vi pa na osnovi pisnega obvestila o takšni prekinitvi potrdite uničenje vseh 
kopij izdelka ali izdelkov, ki so v vaši lasti, vključno s CD-ROM-i ali FTP-
elektronskimi dovodi ter vsemi prenesenimi kopijami licenčnega gradiva ali 
programske opreme. 

 
5. PROQUEST® IMAGE DATABASES 
 (Velja samo, če ste naročeni na ProQuest® Image Database.)  



"ProQuest® Image Databases" pomeni baze podatkov, tržene pod blagovno znamko ProQuest in 
ponujene na fizičnih medijih, kot sta CD-ROM ali FTP-elektronski dovod, ki vsebujejo 
elektronsko skenirane faksimilirane ponatise gradiva, vsebovanega poleg izvlečkov, indeksov in 
polnih besedil v bazi podatkov. Za Image Databases na CD-ROM-ih, ki se tržijo pod blagovno 
znamko ProQuest, boste podatke o uporabi prenesli na disketo za sledenje in disketo na zahtevo 
ProQuesta vrnili. Ob izteku ali prenehanju pogodbe boste skladno z navodili ProQuesta vrnili ali 
uničili vse baze podatkov ProQuest® Image. Če bo tako zahteval, mu boste takšno vrnitev ali 
uničenje baz podatkov potrdili. Če želite baze podatkov ProQuest® Image uporabljati tudi po 
prenehanju te pogodbe, boste morali s ProQuestom skleniti posebno pogodbo.    
 
6. POVEZOVANJE 
Ob upoštevanju omejitev založnika lahko izdelate povezave do rezultatov iskanja ali gradiva, ki 
so vsebovani v licenčnih izdelkih. Odgovorni ste za varnost, vdelano v teh povezavah, in  
skladno s poglavjema 1(b) in 1(f) te pogodbe je dostop do izdelkov ali gradiva, ki jih izdelki 
vsebujejo, dovoljen samo uporabnikom na mestu samem in/ali pooblaščenim uporabnikom. V 
zvezi s katerim koli izvirnim gradivom ali gradivom tretje stranke, ki je lahko predstavljeno 
skupaj s povezavami do izdelkov, izjavljate, da imate vse pravice, potrebne za uporabo gradiva 
te tretje stranke.      
 
7. PRAVICE IZ LASTNIŠTVA 
Vse pravice do intelektualne lastnine, vključno vendar neomejeno na poslovne skrivnosti, 
avtorske pravice in patentne pravice do katere koli programske opreme, gradiva, baz podatkov 
ali strojne opreme, ki vam jo dobavi ProQuest, ostanejo v izključni lasti ProQuesta ali njegovih 
dajalcev licence, in nobena lastninska pravica ali pravica do licence se ne more podeliti vam, 
razen kadar je tako izrecno določeno v tej pogodbi.  
 
8. DODATNO GRADIVO 
Med trajanjem te pogodbe lahko ProQuest občasno izdelkom doda, zbriše ali spremeni podatke, 
baze podatkov, gradivo, zmogljivosti ali storitve in vas o tem obvesti ali ne. ProQuest bo objavil 
bistvene spremembe gradiva, ki je na voljo na online sistemih, na svojem servisu za pošiljanje e-
sporočil na osnovi poštnega seznama. Vsi takšni podatki, baze podatkov, gradivo, zmogljivosti 
ali storitve so v skladu s pogoji iz te pogodbe vsakokrat, ko se dodajo izdelkom, in bistveno ne 
spremenijo vaše uporabe izdelkov.  
                                                                                                                                                                                                                                    
9. STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA 

a) Za uporabo v zvezi z izdelki lahko ProQuest od časa do časa dobavi programsko 
opremo. ProQuest lahko določi, da neka strojna in programska oprema lahko 
zagotavljata delovanje, združljivo z izdelki, vendar takšna določitev pomeni samo, da 
strojna ali programska oprema navidezno izpolnjujeta potrebne zahteve, ki se nanašajo 
na izdelke. PROQUEST IZRECNO ZAVRAČA VSAKO ODGOVORNOST PRI 
DOLOČANJU ZDRUŽLJIVOSTI KATERE KOLI STROJNE ALI PROGRAMSKE 
OPREME, KI JE SAM NE DOBAVI, IN V ZVEZI Z DELOVANJEM TAKŠNE 
STROJNE ALI PROGRAMSKE OPREME SKUPAJ Z IZDELKI NE DAJE 
NOBENEGA JAMSTVA. 

  
b) Sami ste odgovorni za lokalne telekomunikacijske povezave, če so potrebne, in za vse z 

njimi povezane stroške. 
 
10. OMEJENE PRAVICE AMERIŠKE VLADE 



Izdelki vsebujejo gradivo, ki so komercialno-tehnični podatki in/ali računalniške baze  podatkov 
in/ali komercialna računalniška programska oprema, razviti izključno na privatne stroške družbe 
ProQuest Information and Learning Company (bivša družba UMI), 300 North Zeeb Road, Ann 
Arbor, MI 48103. Za pravice, ki jih dodeljuje ameriška vlada v zvezi z uporabo, spreminjanjem, 
reproduciranjem, objavljanjem, izvajanjem ali razkrivanjem teh komercialno-tehničnih podatkov 
in/ali računalniških baz podatkov in/ali komercialne računalniške programske opreme, veljajo 
restrikcije omejenih pravic iz predpisov DFARS 252.227-72 (oktober 1998) Rights in Computer 
Software and Computer Software Documentation, DFARS 252.227-7020 (junij 1995) Rights in 
Special Works in/ali restrikcije iz predpisov DFARS 252.227-7019 (junij 1995) Validation of 
Asserted Restrictions – Computer Software, kot velja za nakupe ameriškega obrambnega 
ministrstva, ter restrikcije omejenih pravic iz predpisov FAR 52.227-14 (junij 1987) Rights in 
Data-General, FAR 52.227-20(c)(2-3)) (marec 1994) Rights in Data-SBIR Program in/ali 
določb v zvezi z omejenimi pravicami predpisa FAR 52.227-15 (junij 1987) Representation of 
Limited Rights Data and Restricted Computer Software in FAR 52.227-19 (junij 1987) 
Commercial Computer Software-Restricted Rights, kot se veljavno uporablja, ter vse veljavne 
dodatke k predpisom FAR za zvezne nakupe, ki jih ne izvede obrambno ministrstvo.   
 
11. OMEJENO JAMSTVO IN ODKLONITEV JAMSTVA 
ProQuest jamči, da ima vse pravice, potrebne za sklenitev te pogodbe in zagotovitev izdelkov. 
RAZEN KOT JE OMENJENO V PREDHODNEM STAVKU, SE VSI IZDELKI IN VSA 
OPREMA IN PROGRAMSKA OPREMA PROQUESTA ŠTEJE KOT »KAKŠNA-TAKŠNA« 
IN »KOT RAZPOLOŽLJIVA«. JAMSTVA V TEJ POGODBI ZAMENJAJO VSA DRUGA 
JAMSTVA, EKSPLICITNA IN IMPLICITNA, VKLJUČNO Z VSEMI JAMSTVI O 
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO TER USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. BREZ 
OMEJEVANJA ZGORAJ NAVEDENEGA NITI PROQUEST NITI KATERI KOLI DRUGI 
PONUDNIK INFORMACIJ ALI PROGRAMSKE OPREME V IZDELKIH NE JAMČITA 
UPORABE IZDELKOV ALI DELOVANJA PROGRAMSKE OPREME BREZ PREKINITVE 
ALI NAPAK OZIROMA NE DAJETA NOBENEGA JAMSTVA ZA RAZPOLOŽLJIVOST 
IZDELKOV ALI TOČNOST, PRAVOČASNOST ALI POPOLNOST INFORMACIJ ALI 
REZULTATOV UPORABE IZDELKOV PRIDOBITELJA LICENCE, PROGRAMSKE 
OPREME ALI INFORMACIJ TUDI OB POMOČI PROQUESTA. 
 
12. OMEJITEV ODGOVORNOSTI 
NAJVEČJA ODGOVORNOST PROQUESTA IN NJEGOVIH DAJALCEV LICENCE PO TEJ 
POGODBI, ČE SPLOH OBSTAJA, ALI NA OSNOVI KATEREGA KOLI ZAHTEVKA, KI 
SE NANAŠA NA IZDELKE, ZA NEPOSREDNO ODŠKODNINO PO POGODBI ALI 
ZUNAJ NJE ALI ČEM DRUGEM, SE OMEJI NA SKUPNI ZNESEK NAROČNIN, KI JIH 
PREJME PROQUEST OD VAS PO TEJ POGODBI DO TRENUTKA, KO SE POJAVI 
PRAVNA PODLAGA ZA ODGOVORNOST. V NOBENEM PRIMERU PA NISO NITI 
PROQUEST NITI NJEGOVI DAJALCI LICENCE ODGOVORNI ZA POSREDNE, 
NAKLJUČNE, POSLEDIČNE ALI POSEBNE ŠKODE V ZVEZI Z UPORABO 
PROIZVODOV ALI ZA NEIZPOLNITEV OBVEZNOSTI PROQUESTA PO TEJ POGODBI, 
TUDI ČE JE O MOŽNOSTI TAKŠNIH ŠKOD BIL OBVEŠČEN, NE GLEDE NA TO, ALI 
SO PROQUEST IN NJEGOVI DAJALCI LICENCE BILI MALOMARNI ALI NE. 
 
13. Drugo 

a) Odstop. Te pogodbe ali katere koli pravice iz te pogodbe ne smete odstopiti brez 
predhodnega pisnega dovoljenja ProQuesta, ki ne sme biti neutemeljeno zavrnjeno. 

 



b) Davki. Odgovorni ste za davek na promet, uporabo, DDV, osebno premoženje ali druge 
lokalne davke (razen davkov na dohodek ProQuesta) ali uvozne dajatve, ki se zahtevajo 
za izdelke.  

 
c) Odpoved. Če katera od pogodbenic kdaj koli v času trajanja te pogodbe ne uveljavi 

kakšnega določila iz te pogodbe, se ne šteje kot odpoved takšnemu določilu ali pravici 
te pogodbenice, da uveljavlja takšna ali druga določila iz te pogodbe. 

 
d) Višja sila. Nobena od pogodbenic ne bo odgovorna za škodo ali ne bo imela pravice 

prekiniti te pogodbe zaradi zamude ali neizpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi, če je 
takšna zamuda ali neizpolnjevanje nastalo zaradi pogojev, ki so zunaj njenega nadzora, 
vključno vendar neomejeno na naravne katastrofe, vladne omejitve (vključno z 
zavrnitvijo ali preklicem izvoznega ali drugega potrebnega dovoljenja), vojn, vstaj in/ali 
drugega vzroka zunaj nadzora pogodbenice, katere delovanje je prizadeto.  

 
e) Prekinitev online izdelkov. Niti ProQuest niti njegovi dajalci licence niso odgovorni 

oziroma se ne štejejo za kršitelje te pogodbe zaradi napake ali zakasnitve ali prekinitve 
pri online proizvodih ali zaradi napake na opremi ali telekomunikacijah, ki so nastale 
zaradi vzroka ali okoliščin zunaj nadzora ProQuesta. 

 
f) Celotna pogodba. Ta pogodba predstavlja celotno pogodbo, sklenjeno med 

pogodbenicama iz te pogodbe v zvezi z njenim predmetom, in nadomesti katero koli ali 
vse predhodne in obstoječe sporazume in pogodbe med pogodbenicama glede na isti 
predmet. Morebitni pogoji iz vaših obrazcev naročilnic, so sestavljeni za vas in ne 
zamenjujejo nobenega pogoja iz te pogodbe. 

 
g) Delna ničnost. Če se katero koli določilo te pogodbe na podlagi uredbe ali odločbe 

pristojne jurisdikcije šteje za neveljavno ali neizvedljivo, ostane preostali del te 
pogodbe veljaven ali izvedljiv skladno s pogoji iz te pogodbe.  

 
h) Veljavno pravo. Ta pogodba je sestavljena v skladu z zakoni države Michigan, pri 
čemer se navzkrižje med zakonskimi predpisi ne upošteva. Strinjate se, da so za 
reševanje katere koli tožbe, vložene po tej pogodbi, neizključno pristojna sodišča države 
Michigan.  

 
i) Datum pri četka veljavnosti pogodbe. Ta pogodba postane veljavna z datumom 

začetka veljavnosti naročnine, kot je navedeno v ceniku, ali za online izdelke z dnem, 
ko te izdelke prejmete. 

 
 
Maribor, 20. 9. 2005 
 


