
LEXPERA Pravne in poslovne informacije d.o.o. Ljubljana 
Tivolska 50, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor mag. Tomaž Iskra 
kot ponudnik 
 
in  
 
ime in priimek študenta: ____________________________________________ 
                                                                       (v nadaljevanju: študent) 
naslov: ____________________________________________ 
e-mail: ____________________________________________ 
mobitel: ____________________________________________ 
vrsta naloge (diplomska, 
magistrska, doktorska) 

 
____________________________________________ 

naslov naloge: ____________________________________________ 
mentor: ____________________________________________ 
 
se dogovorita in sklepata naslednji 
 

DOGOVOR O POSREDOVANJU 
DIPLOMSKEGA (MAGISTRSKEGA, DOKTORSKEGA) DELA 

 
1. LEXPERA d.o.o., Tivolska 50 (v nadaljevanju: ponudnik) omogoči študentu 6 
mesečno brezplačno uporabo portala IUS-INFO z omejitvijo porabe na 10240 za potrebe 
priprave diplomske, magistrske ali doktorske naloge (v nadaljevanju: naloga). Pravica do 
uporabe portala IUS-INFO ni prenosljiva. Za uporabo sistema veljajo splošni pogoji 
uporabe objavljeni na spletnih straneh ponudnika.  
 
2. Študent se zaveže, da bo ponudniku najkasneje 7 dni po uspešnem zagovoru 
posredoval diplomsko (magistrsko, doktorsko) nalogo v elektronski obliki. Študent 
posreduje svojo nalogo v obliki nezaščitenega MS Word dokumenta. V kolikor tega ne 
stori, ga ponudnik pisno opomni in postavi dodatni rok za posredovanje naloge. 
 
3. Študent na ponudnika prenaša časovno neomejeno pravico objave dela v elektronski 
obliki.  
 
4. V kolikor študent ni izključni avtor naloge, je pred sklenitvijo tega dogovora treba 
pridobiti soglasje ostalih avtorjev. Študent s podpisom tega dogovora potrjuje, da je 
mentor in / ali somentor seznanjen s tem dogovorom. Ponudnik do ostalih avtorjev, 
mentorjev ali somentorjev nima nikakršnih obveznosti.  
 
5. V primeru, da študent spremeni temo ali naslov naloge, ostane ta dogovor v veljavi in 
velja za temo ali naslov, kot ga ima naloga v trenutku, ko jo študent uspešno zagovarja. 
 
6. Vsak študent lahko dogovor sklene samo enkrat za posamezen tip naloge (diplomska, 
magistrska, doktorska) - skupaj torej največ trikrat. 
 



7. V primeru da študent nalogo zagovarja neuspešno, odstopi od izdelave naloge, ali ne 
pristopi k zagovoru diplomske naloge v roku dveh let od prevzema teme naloge, 
ponudnik od študenta ne terja povračila za uporabo portala IUS-INFO. Če študent 
kasneje znova pristopi k izdelavi naloge, je zavezan v skladu z 2. in 3. točko tega 
dogovora izročiti to novo nalogo ponudniku, sicer lahko ponudnik terja povračilo za 
uporabo portala IUS-INFO, skladno z cenikom veljavnim na dan podpisa sporazuma. 
 
8. Po preteku šestmesečne uporabe lahko študent zaprosi za podaljšanje uporabe portala 
IUS-INFO in pri tem navede razloge. Ponudnik po lastni presoji prošnji ugodi ali jo 
zavrne. 
 
9. Ponudnik lahko kadarkoli ukine uporabe portala študentu, če ga le-ta uporablja v 
nasprotju z namenom tega dogovora ali splošnimi pogoji uporabe. Obveznost študenta iz 
2. in 3. točke ostane kljub ukinitvi uporabe v veljavi. 
 
10. Če študent v roku 7 dni po zagovoru naloge ne izroči svojega dela v elektronski 
obliki, lahko ponudnik zahteva povračilo za uporabo portala IUS-INFO v skladu z 
veljavnim cenikom. Ponudnik lahko v primeru, da mu študent naloge ne izroči, nalogo 
pridobi od fakultete in jo pretvori v elektronsko obliko, povračilo stroškov pretvorbe pa 
terja od študenta. V tem primeru ponudnik ne terja povračila za uporabo portala IUS-
INFO. 
 
11. Študent ali ponudnik lahko od tega dogovora kadarkoli odstopi brez navajanja 
razlogov. Če od dogovora odstopi študent, je ponudniku dolžan povrniti stroške za 
uporabo portala IUS-INFO po veljavnem ceniku. V primeru, če od dogovora odstopi 
ponudnik, študent do ponudnika nima nobenih obveznosti. 
 
12. Ta dogovor o posredovanju diplomskega (magistrskega, doktorskega) dela se lahko 
uporablja tudi za diplomante (magistre ali doktorje) po že uspešno opravljenem zagovoru 
naloge. Za tem, ko diplomant posreduje svojo nalogo ponudniku, mu ta odobri 
šestmesečno brezplačno uporabo portala IUS-INFO, z mesečno omejitvijo 5120 točk in 
mu posreduje uporabniško ime in geslo. 
 
13. Ta sporazum je sklenjen v dveh izvodih, od katerih vsaka izmed stranka sporazuma 
prejme po en izvod. 
 
 
V _______________, dne _____________ 
 
Podpis študenta: 
 
__________________________________    mag. Tomaž Iskra 
         direktor 
         LEXPERA d.o.o. 


