
Pogoji uporabe ScieceDirect® (licenčna določila) 
 

1. LICENCA ZA ELEKTRONSKE VERZIJE PUBLIKACIJ 

1.1 Licenca.ScienceDirect® (SD) podeljuje naročniku in njegovim pooblaščenim uporabnikom (kot je določeno 

spodaj) pravico in licenco do: 

• iskanja po vsebini (kot je določeno spodaj) na servisu in do iskanja, pregledovanja in brskanja po kazalih, 

bibliografskih in podobnih podatkih ter polnih besedilih naročene vsebine, (kot je določeno spodaj), ki je 

dostopna na servisu; 

• pregledovanja, tiskanja in/ali prenašanja izvlečkov iz naročene vsebine v razumnem obsegu in pod pogojem, 

da gre za uporabo takšnih izvlečkov v osebne namene in ne za komercialno distribucijo in da je uporaba 

omejena samo na pooblaščenega uporabnika, ki takšen izvleček dobi. V tej pogodbi se "vsebina" nanaša na 

gradivo ali podatke, ki so dostopni na servisu, "naročena vsebina" pa na vse gradivo in podatke iz podlicence, 

ki jo je SD dal naročniku po tej pogodbi; 

1.2 Pooblaščeni uporabniki. Za namene te pogodbe SD priznava kot pooblaščene uporabnike naslednje: 

• za akademske ustanove: 

o pedagoške delavce (vključno tiste, ki so nameščeni začasno ali na osnovi izmenjav in sicer v času 

njihove nastavitve);  

o študente dodiplomskega in podiplomskega študija;  

o osebje; pogodbenike (pod pogojem, da so bili seznanjeni s pogoji te pogodbe in se z njimi strinjajo). 

• za družbe in vladne institucije: 

o znanstven in pomožen kader, redno zaposlen pri naročniku; 

o  pogodbeniki (pod pogojem, da so bili seznanjeni s pogojih te pogodbe in se z njimi strinjajo). 

1.2a Dostop v okviru knjižnice. 

Če so knjižnične zbirke naročnikov javno dostopne, smejo naročniki za nekomercialno, znanstveno, raziskovalno in 

šolsko uporabo prek delovnih postaj v knjižnicah javno ponuditi tudi dostop do gradiva, za katerega je bila podeljena 

podlicenca, in dovoliti prenos iz takšnega gradiva (pod pogojem, da se upoštevajo prej omenjene omejitve). Javen 

dostop do licenciranega gradiva na daljavo ni dovoljen. 

1.3 Omejitve uporabe. Razen v primeru, ko pogodba to izrecno dovoljuje, vsebine, dostopne na servisu, ni 

dovoljeno uporabljati (posredno ali neposredno) za naslednje namene: 

• za reproduciranje v velikem obsegu ali sistematično reproduciranje; 

• za nadaljnje distribuiranje in nadaljnjo prodajo ali dajanje podlicenc na kakršen koli način, vključno z 

načinom, ki je povezan z uporabo take storitve proti plačilu; 

• za sistematične dobave ali distribucije v kateri koli obliki komur koli, ki ni pooblaščen uporabnik; 

• za sistematično zadrževanje večjega dela vsebine, kar bi povzročilo zmanjšanje ali potencialno zmanjšanje 

komercialne vrednosti SD-ja ali vsebine. 

1.4 Spreminjanje; Opombe. Niti naročnik niti njegovi pooblaščeni uporabniki ne smejo spremeniti, prirediti, 

preoblikovati, prevesti ali ustvariti kakršnega koli dela, izpeljanega na osnovi gradiv ali druge vsebine, vključene v SD, 

ali kako drugače uporabiti vsebino na način, ki bi kršil avtorsko pravico ali druge  lastninske pravice iz te vsebine. Prav 

tako se ne smejo na noben način odstraniti, skriti ali spremeniti znaki zaščitene avtorske pravice, drugi zaznamki ali 

odpovedi, ki so vključeni bodisi v servis bodisi kako drugače v vsebino. 


