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SPLOŠNI POGOJI ODDAJE LICENCE ZA NAJEM CENTRALNEGA SISTEMA MAXIMUS 
 
 
Dajalec licence AXIS d.o.o. oddaja pridobiteljem licence Maximus v uporabo pod pogoji določenimi v teh 
splošnih pogojih. 
 

1. UVODNE DOLOČBE 

Dajalec licence podjetje AXIS, Prometno informacijske rešitve, d. o. o. je Lastnik centralnega sistema 
MAXIMUS (v nadaljevanju MAXIMUS).  
 
Dajalec licence s temi pogoji podeljuje pridobitelju licence pravico do izkoriščanja MAXIMUS z najemom 
MAXIMUS (v nadaljevanju licenca), tako, kot je določeno v teh Splošnih pogojih. Dajalec licence ne proda 
pridobitelju MAXIMUS, njegovega dela ali kakršnih koli nadgradenj in tudi ne dovoljuje pridobitelju 
licence z njo kakorkoli razpolagati, zlasti ne odstopiti licence drugemu (podlicenca).  
 
Prenos licence po tej pogodbi ni izključen prenos licence, temveč gre za prenos navadne licence. 
 
Licenca določa pravico najema uporabe enega modula MAXIMUS pridobitelju licence in je določena z 
uporabniškim imenom in geslom v računalniškem sistemu, na katerem se nahajajo programske datoteke 
MAXIMUS. 
  
Računalniški sistem je ena računalniška delovna postaja, fizična ali virtualna, na kateri dela en uporabnik 
v danem časovnem trenutku. 
 
Pridobitelju licence se omogoči izkoriščanje licence s sklenitvijo Pogodbe o najemu MAXIMUS in 
pogodbe o storitvah ali z Uradnim naročilom za najem MAXIMUS za določeno obdobje (v nadaljevanju 
Naročilo za najem). Dokumentacija MAXIMUS, ki jo po teh splošnih pogojih pridobi pridobitelj licence 
skupaj z najemom uporabe centralnega sistema MAXIMUS obsega: 

• Navodila za uporabo, 

• Tehnična dokumentacija, 

• Pogoji poslovanja. 
 
 

2. OPIS CENTRALNEGA SISTEMA MAXIMUS 

Centralni sistem MAXIMUS je sestavljen iz naslednjih elementov: 
 

1. Programska lupina MAXIMUS:  
Je aplikativno okolje (programska koda v izvajalni obliki), v okviru katerega delujejo posamezni 
programski moduli. Ni samostojna enota, ki bi jo lahko najemnik izkoriščal za svoje namene, je 
pa nepogrešljivi del, brez katerega ni mogoče uporabljati posameznih programskih modulov. 
Skupaj s programskimi moduli predstavlja aplikacijo na strani najemnika. 
 

2. Modul MAXIMUS:  
Je vsebinsko zaključeno okolje za upravljanje gospodarske infrastrukture. Ločimo dve vrsti 
modulov: 

• Programski modul je uporabniški vmesnik za zbiranje, vodenje in analiziranje podatkov 
nekega vsebinsko zaključenega sklopa s področja gospodarske infrastrukture (npr. Javna 
razsvetljava, Prometna signalizacija, Banka cestnih podatkov, Gradbeni projekti idr.). Deluje 
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le v okviru programske lupine MAXIMUS, ki izkorišča spletno tehnologijo za komunikacijo s 
podatkovnim strežnikom. Programski modul sestavljajo: 

� skupek datotek, ki vsebujejo programsko kodo v izvorni, prevedeni ali izvajalni 
obliki, morebitne podatke, namenjene delovanju ali ponazoritvi delovanja,  

� postopki in metode delovanja, 
� morebitni medij, ki nosi datoteke, 
� tiskana, elektronska ali spletna dokumentacija.  

• Spletni modul je spletni uporabniški vmesnik za dostop do vsebine programskega modula 
MAXIMUS, ki preko spletnega pregledovalnika komunicira s podatkovnim strežnikom. 
Razpoložljivost spletnega modula za posamezni vsebinsko zaključen sklop s področja 
gospodarske infrastrukture določa lastnik. Spletni modul sestavljata: 

� tiskana, elektronska ali spletna dokumentacija, 
� spletni naslov za dostop do modula. 

 
3. Aplikativni strežnik MAXIMUS:  

Je splikacija (programska koda v izvajalni obliki) na strežniku, ki prejema in rešuje zahteve s 
strani odjemalcev. 
 

4. Podatkovni strežnik MAXIMUS:  
Je podatkovna baza SQL, ki združuje: 

• sistemske podatke, postopke in metode, potrebne za delovanje sistema, 

• podatkovno strukturo za hranjenje vsebinskih podatkov, 

• lastne podatke (v podatkovno bazo jih vpisuje uporabnik). 
 

3. NAMESTITEV IN UPORABA 

Pri dajalcu licence se nahajajo podatkovni in aplikativni strežnik MAXIMUS. 
 
Pri pridobitelju licence se v času najema licence nahaja programska lupina MAXIMUS, programski moduli 
MAXIMUS, dostop (spletni naslov) do spletnih modulov MAXIMUS. 
 
Dajalec licence je lastnik podatkovnega in aplikativnega strežnika MAXIMUS kot tudi programske lupine 
in modulov MAXIMUS, ki se nahajajo pri pridobitelju licence, ter zagotavlja nemoteno uporabo sistema, 
če pridobitelj licence v času najema ravna v skladu z dokumentacijo MAXIMUS.  
 
Z najemom licence pridobi pridobitelj licence MAXIMUS naslednje pravice po teh splošnih pogojih:  

• Pravico uporabe modulov MAXIMUS, kot je določeno v teh splošnih pogojih.  

• Pravico razpolaganja z lastnimi podatki. 

• Pravica do zagotovljene uporabe strežnikov.  
 
S pridobitvijo licence ima pridobitelj licence, kot uporabnik MAXIMUS naslednje obveznosti po teh 
splošnih pogojih:  

• Za pravilnost lastnih podatkov je odgovoren pridobitelj licence. 

• Pridobitelj licence je obvezen spoštovati določila teh splošnih pogojev. 
 
Dajalec licence je dolžan zagotavljati nemoteno delovanje MAXIMUS in voditi varnostne kopije 
podatkov. Hranjenje in varovanje podatkov mora biti skladno z določili veljavnih predpisov, ki urejajo 
varstvo in hranjenje podatkov. Posebna določila glede varovanja podatkov pridobitelja licence 
opredelita dajalec in pridobitelj licence v Naročilu za najem.  
 
Pridobitelj licence ima pravico hkrati uporabljati programski modul MAXIMUS na tolikšnem številu 
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delovnih postaj, kolikor ima pridobljenih licenc za ta programski modul.  
 
Pridobitelj licence aktivira licenco na posamezni delovni postaji z vnosom uporabniškega imena in gesla, 
ki ju dobi skupaj s programom od dajalca licence. Licenca se porabi, če pridobitelj licence namesti 
programski modul na fizični ali virtualni delovni postaji. 
 
V primeru, da pridobitelj licence zamenja delovno postajo, lahko licenco s stare delovne postaje prestavi 
tako, da na stari delovni postaji deaktivira uporabljeno licenco, opravi namestitev programskega modula 
na novi delovni postaji in ponovno aktivira licenco. 
 
Več uporabnikov ima pravico uporabljati programski modul na eni delovni postaji, če imajo pridobljeno 
ustrezno število licenc za ta programski modul.  
 
Pridobitelj licence ne sme prilagajati ali kako drugače predelovati MAXIMUS. Če kljub prepovedi 
kakorkoli posega v avtorske pravice dajalca licence in MAXIMUS celo reproducira, je dajalcu licence 
odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo dajalca licence plačati pogodbeno kazen zaradi kršitve v 
višini kot je opredeljeno v Naročilu za najem.  
 
Če ima pridobitelj licence najeto vsaj eno licenco za programski modul, sme v času najema uporabljati 
Spletni modul z isto vsebino na neomejenem številu delovnih postaj. 
 
Za dostop do Spletnega modula lahko pridobitelj licence uporablja poljubni spletni pregledovalnik, 
vendar dajalec licence zagotavlja podporo samo pri uporabi pregledovalnika, ki je določen v tehnični 
dokumentaciji. 
 

4. LICENČNINA 

Licenčnina za izkoriščanje modula MAXIMUS je odvisna od števila najetih licenc po sklenjenih Naročilih 
za najem. Licenčnina je opredeljena v veljavnem ceniku dajalca licence, ki se kot priloga šteje za del teh 
splošnih pogojev. 
 
Dajalec licence se zavezuje, da bo do 1. februarja v tekočem koledarskem letu pridobitelja licence s 
ponudbo obvestil o obsegu stroškov licenčnine za vse module MAXIMUS, ki jih ima pridobitelj v najemu 
in jih uporablja. Najemnik pa je do 1. aprila v tekočem koledarskem letu dajalcu licence dolžan 
posredovati uradno Naročilo za najem MAXIMUS. 
 
V primeru, da pridobitelj licence uradnega Naročila ne posreduje v navedenem roku, se mu najem 
licence prekine. S tem se mu onemogoči dostop centralnega sistema MAXISMUS. Pridobitelj licence  ima 
pravico do lastnih podatkov v skladu z določili pod »Izvoz podatkov«.  
 
Način, čas in pogoje obračunavanja licenčnine uredita dajalec licence in pridobitelj licence v Naročilu za 
najem. 
 

5. VZDRŽEVANJE 

Vzdrževanje obsega odpravo napak, nadgradnje, podporo in stalno pripravljenost, ki jih dajalec licence 
zagotavlja pridobitelju licence po sklenjenih Naročilih za najem. Za vzdrževanje dajalec licence zagotavlja 
odzivne čase, ki so opredeljeni v pogojih poslovanja, ki se kot priloga štejejo za del teh splošnih pogojev. 
 
Način in pogoje obračunavanja vzdrževanja ter posebnosti uredita dajalec licence in pridobitelj v 
Naročilu za najem.  
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Informacije in znanja, ki jih dajalec licence ali njegova pooblaščena oseba prejmeta v okviru vzdrževanja, 
lahko dajalec licence brezplačno uporablja za svoje poslovne namene. Dajalec licence njegova 
pooblaščena oseba ne bosta uporabljala pridobljenih informacij in znanj v okviru vzdrževanja na način, ki 
bi identificiral pridobitelja licence. 
 

5.1. Odprava napak 

Dajalec licence zagotavlja odpravo napak v delovanju MAXIMUS. Napaka je samo tisto obnašanje 
MAXIMUS, ki je v nasprotju z načinom delovanja, opisanim v dokumentaciji MAXIMUS. 
 
V primeru odkritja napake je pridobitelj dolžan dajalca licence obvestiti o napaki, le ta pa je dolžan 
napako odpraviti skladno z določili v točki 5.3 teh splošnih pogojev in v skladu s prioritetami, ki so 
opredeljene v Pogojih poslovanja dajalca licence. Napaka se odpravi z brezplačno nadgradnjo. 
 
V primeru, da dajalec licence napake ne odpravi in če napaka v znatni meri onemogoča uporabo 
MAXIMUS, sme pridobitelj zahtevati razvezo te pogodbe. Če se pogodba razveže, vrne vsaka stran drugi 
strani, kar je po tej pogodbi do razveze prejela.  
 
Pridobitelj licence v času uporabe ne sme sam nikakor posegati v MAXIMUS in ne sme sam odpravljati 
napak. 
 

5.2. Nadgradnja 

Dajalec licence zagotavlja izvajanje nadgradenj MAXIMUS. Nadgradnja je zamenjava starih različic 
izvajalnih datotek, morebitnih podatkov ter morebitne izvorne kode programa z nadgrajenimi verzijami. 
 
Dajalec licence pridobitelju z najemom licence zagotavlja brezplačne sistemske in tehnične nadgradnje 
ter dopolnitve, ki jih opredeli dajalec licence in ne predstavljajo samostojnih vsebinskih ali tehničnih 
sklopov.  
 
Nadgradnja s samostojnimi vsebinskimi ali tehničnimi sklopi, ki jo zahteva pridobitelj licence se izvede 
proti plačilu, ki ga dogovorita dajalec in pridobitelj licence pisno v dodatku k osnovnemu Naročilu za 
najem. S tovrstno nadgradnjo dajalec licence prosto razpolaga. 
 
Uporaba nadgrajene verzije je dovoljena le v skladu z določili splošnih pogojev oddaje licence.  
 

5.3. Podpora 

Dajalec licence zagotavlja podporo pridobitelju licence preko pooblaščenih strokovno usposobljenih 
oseb. 
 
Podpora obsega strokovno in tehnično pomoč pridobitelju pri uporabi MAXIMUS.  
 
Pridobitelj licence je upravičen do brezplačne podpore v obsegu, ki ga pridobitelj in dajalec licence 
opredelita v Naročilu za najem.  
 
Za dodatno podporo je dajalec licence ali od njega pooblaščena strokovna oseba upravičena do 
povrnitve stroškov, nastalih z nudenjem dodatne podpore. 
 
Vse posebnosti glede obsega in načina nudenja podpore uredita dajalec in pridobitelj licence v Naročilu 
za najem.  
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5.4. Stalna pripravljenost 

Dajalec licence zagotavlja stalno pripravljenost, ki vključuje dosegljivost v okviru klicnega centra, odzivne 
čase, upravljanje vzdrževalnih posegov in sestavljanje poročil ter je za pridobitelja licence brezplačna. 
 
Za stalno pripravljenost dajalec licence zagotavlja razpoložljivost, ki je opredeljena v pogojih poslovanja, 
ki se kot priloga štejejo za del teh splošnih pogojev. 
 

6. IZOBRAŽEVANJE 

Dajalec licence zagotavlja izobraževanje, ki je namenjeno pridobitelju licence za spoznavanje in delo s 
programsko opremo MAXIMUS.  
 
Način in pogoje izobraževanja opredelita dajalec in pridobitelj licence v Naročilu za najem. 
 

7. PRENOS LICENCE 

Pridobitelj licence ima pravico do prenosa licenc v okviru iste pravne osebe z naslova licence pod 
pogojem, da prenese programsko opremo v celoti, vključno z mediji, dokumentacijo in datotekami, in da 
zaveže osebo, na katero bo prenesena licenca, k spoštovanju določil licence po teh splošnih pogojih. 
 
Prenos licence se opravi skladno z določili te licence pod »Namestitev in uporaba«. 
 

8. IZVOZ PODATKOV 

V času trajanja Naročila za najem ima pridobitelj licence, kot najemnik kadarkoli pravico do izvoza 
podatkov, ki so v njegovi lasti, kar mu mora dajalec licence izvesti. Za izvoz teh podatkov je zadolžen 
dajalec licence, ki je upravičen stroške, ki so nastali s pripravo izvoza podatkov, posebej zaračunati v 
skladu s njegovim cenikom. 
 

9. AVTORSKA PRAVICA  

Pridobitelj pridobi za MAXIMUS in vse njene dodatke in izboljšave pravico do uporabe licence za čas 
določen v Naročilu za najem. Pridobitelj licence s to pogodbo ne pridobi materialne ali nematerialne 
avtorske pravice ali pravice intelektualne lastnine. 
 
Pridobitelj licence ne sme za komercialno uporabo kopirati ali kako drugače razmnoževati 
dokumentacije MAXIMUS. 
 
V primeru spora med tretjo osebo, ki na MAXIMUS uveljavlja kakršne koli pravice, in pridobiteljem, 
vstopi dajalec licence kot stranski intervenient v postopek na strani pridobitelja licence.  
 
Dajalec licence si pridržuje vse pravice, ki niso pridobitelju licence izrecno dane v teh splošnih pogojih. 
Dajalec licence pridobitelju licence MAXIMUS ne prodaja, temveč mu daje licenco za njeno uporabo v 
najem. Splošni pogoji oddaje licence pridobitelju licence ne dajejo nobenih pravic za katero koli 
blagovno ali storitveno znamko dajalca licence. 
 

10. RAČUNALNIŠKA KODA 

Dajalec licence hrani izvorno kodo verzije MAXIMUS. Pridobitelj licence ni upravičen do pridobitve 
izvorne kode.  
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11. PRISTOJNOST 

V primeru spora iz in v zvezi s to licenco je krajevno in stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.  
 

12. PREHODNE DOLOČBE 

Pogodbeni stranki bosta vse spore reševali sporazumno po načelih dobre vere in poštenja. 
 
 
 
  Dajalec licence:  
  AXIS, Prometno informacijske rešitve, d.o.o.   
 
 


