
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK), Trg republike 3, 1000 
Ljubljana, ki jo zastopa direktor Miro Pušnik (v nadaljevanju izvajalec storitve) 

in 

Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa v.d. 
generalne direktorice Zlata Štiblar Kisič (v nadaljevanju uporabnik storitve), 

skleneta 

POGODBO 
o uporabi digitalnega repozitorija raziskovalnih organizacij Slovenije 

(v nadaljevanju repozitorij) 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

• je uporabnik storitve raziskovalna organizacija, ki ima interes za uporabo 
repozitorija za potrebe zaposlenih raziskovalcev in ostalih sodelavcev 
organizacije, 

• je izvajalec storitve registriran za opravljanje tovrstne dejavnosti v okviru 
storitev javne službe v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (UrA. 
št. 29/2003) in jo bo opravljal brezplačno. 

2. člen 

Predmet pogodbe 

Predmet pogodbe je uporaba skupnega repozitorija za potrebe zbiranja in 
objavljanja elektronskih oblik znanstvenih in strokovnih del ter raziskovalnih 
podatkov raziskovalcev in ostalih sodelavcev, ki nastajajo v okviru dejavnosti 
uporabnika storitve, v skladu s politikami in zahtevami o objavah del v odprtem 
dostopu. 

Repozitorij iz prejšnjega odstavka deluje na izbrani programski opremi, ki omogoča 
posredovanje vsebin iz repozitorija na Nacionalni portal odprte znanosti 
(http://openscience.si/), povezavo s sistemom COBISS in združljivost z navodili 
OpenAIRE. Omogočena je izmenjava bibliografskih podatkov z različnimi drugimi 
združljivimi repozitoriji, agregatorji ali spletnimi iskalniki. 

http://openscience.si/


3. člen 

Pravice in dolžnosti izvajalca storitve 

Izvajalec storitve zagotavlja: 

• nemoteno delovanje repozitorija na ustrezni strojni in programski opremi, 
• uporabniški vmesnik za vnos elektronskih oblik del in raziskovalnih podatkov 

ter bibliografskih podatkov o teh delih v repozitorij, 
• povezovanje repozitorija z drugimi repozitoriji in agregatorji bibliografskih 

podatkov ter registracijo repozitorija v različnih registrih (npr. ROAR, 
OpenDOAR). 

Izvajalec storitve ima pravico: 

do izbire programske opreme za delovanje repozitorija, 
do izbire fizične lokacije strežnikov, na katerih je nameščena programska 
oprema repozitorija, 

• da elektronske oblike del in raziskovalne podatke brezplačno daje na voljo 
javnosti v skladu z licenčnimi pogoji objave posameznega dela, 

• da za potrebe oddaje v repozitorij in nadaljnje dostopnosti spremeni obliko 
(format) elektronske oblike dela ali raziskovalnih podatkov, tako da 
ustrezajo navodilom OpenAIRE, 

• da dovoljuje zajemanje metapodatkov objavljenih del za potrebe izmenjave 
z drugimi repozitoriji, 

• da v primeru kršitve avtorskih ali intelektualnih pravic odstrani elektronsko 
obliko dela ali raziskovalne podatke iz repozitorija. 

Izvajalec ni dolžan preverjati veljavnosti avtorskih pravic avtorja oziroma 
uporabnika storitve, niti ne prevzema odgovornosti za vsebino del ter za morebitne 
kršitve avtorskih pravic v zvezi s shranjenimi elektronskimi deli ali raziskovalnimi 
podatki uporabnika storitve. Izvajalec storitve tudi ni dolžan pravno ukrepati v 
primeru kršitve avtorskih in drugih pravic v zvezi s temi deli. 

4. člen 

Pravice in dolžnosti uporabnika storitve 

Uporabnik storitve ima pravico da: 

• fizično vnaša elektronske oblike znanstvenih in strokovnih del, raziskovalne 
podatke ter bibliografske podatke o teh delih v repozitorij, 

• lahko objavljena dela in bibliografske podatke o njih tudi umakne oziroma 
izbriše iz repozitorija, 

• uporablja druge storitve, ki j ih nudi repozitorij (javna dostopnost del, 
zajemanje podatkov), 

• kadarkoli izvozi shranjena dela in bibliografske podatke z uporabo različnih 
protokolov za izvoz. 



Uporabnik storitve zagotavlja, da: 

• je elektronska oblika dela oziroma raziskovalnih podatkov oddana v 
repozitorij v skladu s pravicami in zahtevami iz avtorske pogodbe med 
avtorjem oziroma uporabnikom storitve in založnikom (npr. navedba 
podatkov o objavi izvirne različice dela ipd.), 

• so izpolnjene vse obveznosti, ki izhajajo iz morebitnih drugih pogodb ali 
sporazumov, ki se nanašajo na shranjeno delo v repozitoriju. 

Vse avtorske in intelektualne pravice ostanejo v domeni avtorja (avtorjev) 
elektronske oblike dela in raziskovalnih podatkov (oz. imetnika avtorskih pravic) v 
skladu z avtorsko pogodbo o objavi dela med avtorjem oziroma uporabnikom 
storitve in založnikom. 

5. člen 

Dodatne storitve 

Uporabnik storitve lahko za dodatne storitve (vnos del in njihovih metapodatkov v 
repozitorij, izdelavo bibliografij teh del v sistemu COBISS) s pogodbo pooblasti 
izvajalca storitve ali katero koli drugo organizacijo, ki ima ustrezno usposobljen 
kader za opravljanje teh dodatnih storitev. 

Dodatne storitve iz prejšnjega odstavka, ki bi j ih izvajalec storitve ali pooblaščena 
druga organizacija izvajal za potrebe uporabnika storitve, so plačljive in se 
zaračunavajo po veljavnem ceniku izvajalca storitve oziroma pooblaščene 
organizacije. 

6. člen 

Spremembe 

Morebitne spremembe, ki bi vplivale na izvajanje te pogodbe, bosta pogodbeni 
stranki uredili v obliki aneksa k tej pogodbi. Aneks k pogodbi lahko predlaga 
katerakoli stranka. 

7. člen 

Trajanje pogodbe 

Pogodba se sklepa za nedoločen čas in stopi v veljavo ob podpisu obeh pogodbenih 
strank. Pogodbene obveznosti po tej pogodbi se pričnejo izvajati z dnem podpisa 
pogodbe obeh pogodbenih strank. 

Vsaka pogodbena stranka lahko po predhodnem pisnem sporočilu drugi pogodbeni 
stranki odpove to pogodbo z odpovednim rokom. Za izvajalca storitve velja 6-
mesečni odpovedni rok, za uporabnika storitve pa 3-mesečni odpovedni rok. 
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V primeru odpovedi pogodbe izvajalec storitve po preteku odpovednega roka 
h del in bibliografskih podatkov izbriše (oziroma onemogoči dostop) do shranjeni 

uporabnika storitve. 

8. člen 

Reševanje sporov 

Morebitne nastale spore bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V 
nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno 
pristojnem sodišču v Ljubljani. 

9. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za nemoteno izvajanje te pogodbe 
skrbela (skrbnika pogodbe): 

-na strani uporabnika storitve David Ožura, 
-na strani izvajalca storitve Mira Vovk. 

10. člen 

Pogodba je podpisana v štirih (4) izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po dva 
izvoda. 

Ljubljana, dne _ L V b ^ M C 

Izvajalec storitev: 
Centralna tehniška knjižnica 
Univerze v Ljubljani (CTK) 

Ljubljana, dne 2k, & WKo 

Uporabnik storitev: 
Onkološki inštitut Ljubljana 

direktor: * 
Miro Pušnik 

v. d. gepgrglrr^direktbrice: 
Zlata Stiblar Kisič, u^iv. dipl. prav. 
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