JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA MEDNARODNE ZNANSTVENE
LITERATURE V LETU 2019 (Uradni list RS, št. 55/2019)
Zaporedna številka prijave ____
(Izpolni ARRS)

PRIJAVNA VLOGA
ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA MEDNARODNIH SERIJSKIH
PUBLIKACIJ, MEDNARODNIH ZBIRK PODATKOV IN STROŠKOV
KONZORCIJA ZA ELEKTRONSKI DOSTOP DO VSEBIN V CELOTNEM
BESEDILU1

A. SPLOŠNI PODATKI
1. ŠTEVILKA IN NAZIV PRIJAVITELJA
Knjižnice, ki so javnopravne osebe, in zavodi, vpisani v Evidenco RO pri ARRS, vpišejo šifro
in naziv (za ažurnost podatkov v Evidenci RO odgovarja prijavitelj).
1.1. Naslov prijavitelja

2. PODPISNIK POGODBE
(z nazivom in funkcijo)

2.1. Telefon in elektronski naslov

3. KONTAKTNA OSEBA

3.1. Telefon in elektronski naslov

1

Plačilo naročnin in licenčnin, ki zapadejo v plačilo v letu 2019, literatura pa bo lahko dobavljena v letu
2020 na podlagi že plačanih računov v letu 2019.

4. VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV PRI ARRS
4.1. za serijske publikacije2

EUR

4.2. za zbirke podatkov3

EUR

4.3 za konzorcije4

EUR

5. ZNANSTVENA VEDA5
šifra in naziv

2

Znesek prepišite s seznama Z-SEZ-25.
Znesek prepišite s seznama Z-SEZ-25.
4
Konzorcijem se sofinancirajo stroški za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu. Odobreni
znesek sofinanciranja nosilec konzorcija nameni za spletni dostop do vsebin v celotnem besedilu vseh
njegovih članov.
5
Navedite znanstveno vedo, znotraj katere je večina predlaganih serijskih publikacij.
(Glej: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp).
3
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B. KVANTITATIVNI ELEMENTI OCENJEVANJA PRIJAVLJENIH
SERIJSKIH PUBLIKACIJ6
Relevantnost podporne dejavnosti
6. [M 8.1] DOSTOPNOST
6.1. Število raziskovalcev, zaposlenih v matični organizacij7i
ustrezno
označi
do 100 raziskovalcev
od 101 do 200 raziskovalcev
od 201 do 500 raziskovalcev
od 501 do 1000 raziskovalcev
nad 1000 raziskovalcev
6.2. Velikost knjižnice glede na knjižnično gradivo8
ustrezno
označi
do 100.000 enot
nad 100.000 do
200.000 enot
nad 200.000 enot

7. [M 8.2] POGOSTNOST UPORABE
Navedite število izposoj in uporabe prijavljenih serijskih publikacij v letu 2018.9
- tiskane
- elektronske
Skupaj

6

Podatke o naročenih serijskih publikacijah v letu 2019 je treba ažurirati v sistemu COBISS.SI. Po
oddaji prijave na javni razpis teh podatkov v sistemu COBISS.SI ni dovoljeno spreminjati.
7
Upoštevajo se podatki iz sistema SICRIS.
8
Upoštevajo se statistični podatki o knjižnicah v BibSiSt za leto 2018 (zavihek »ZBIRKA-PRIRASTODPIS«, stolpec »SKUPAJ knjižnična zbirka (brez el. virov, dostopnih na daljavo) (enote)).
9
Pri poročanju o uporabi elektronskih revij v letu 2018 uporabite skupno število dostopov do celotnega
besedila v formatu PDF po standardu COUNTER.
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Kakovost prijave podporne dejavnosti
8. [M 9.6] Kakovost in pomen naročene mednarodne znanstvene literature
Povprečno število točk v izpisu Z-SEZ-25 in utemeljitev:

Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov
raziskav
9. [M 5.7] DELEŽ SREDSTEV IZ DRUGIH VIROV10
% (letno)

za serijske publikacije
Kakovost in učinkovitost izvedbe upravljanja

10. [M 6.7] Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s predvidenimi finančnimi
sredstvi za zagotavljanje gospodarske rabe sredstev
Serijske publikacije11
Konzorcij

št. prijavljenih serijskih publikacij

Science Direct
Wiley Online Library
SAGE journals online

Skupaj število v okviru konzorcijev
Način nabave
v okviru konzorcijev
samostojno
Skupaj

Število prijavljenih Odstotek prijavljenih
serijskih publikacij serijskih publikacij

100

10

Kot sredstva iz drugih virov se štejejo sredstva, ki niso sredstva proračuna RS (kot sredstva
proračuna RS se štejejo sredstva ministrstev, javnih skladov, javnih agencij in druga javna sredstva).
Odstotek se izračuna glede na zahtevek do ARRS, upoštevajoč celotno vrednost nabave tujih serijskih
publikacij za preteklo leto. Priložite izjavo/dokazilo o uporabi sredstev iz drugih virov pri nakupu teh
publikacij, ki ga podpiše odgovorna oseba predlagatelja. V tej izjavi/dokazilu navedite vire drugih
sredstev.
11
Navedite le serijske publikacije, ki so pogoj za delujoče konzorcije in za sklenitev konzorcijskih
pogodb. Priložite seznam prijavljenih serijskih publikacij, ki so pogoj za konzorcijski nakup paketa
elektronskih serijskih publikacij založnika. Sem ne sodijo npr. serijske publikacije založb Springer,
IEEE, ACS, katerih poslovni modeli ne zahtevajo njihovega nakupa.
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C. SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH ZBIRK PODATKOV
11. [M 6.7] UTEMELJITEV KVALITETE IN POMENA PRIJAVLJENIH ZBIRK PODATKOV

D. SOFINANCIRANJE STROŠKOV KONZORCIJA ZA ELEKTRONSKI
DOSTOP DO VSEBIN V CELOTNEM BESEDILU
12. NAZIV KONZORCIJA IN SEZNAM NJEGOVIH ČLANOV12

13

13. KOORDINATOR KONZORCIJA

14. Telefon in elektronski naslov
15. UTEMELJITEV POMENA KONZORCIJA14

16. NAVEDITE AKTIVNOSTI, KI NE BODO KONČANE DO IZTEKA TEGA RAZPISA IN
SO POVEZANE Z RAZŠIRITVIJO ČLANOV KONZORCIJA IN S STROŠKI 15

12

Konzorcijem se sofinancirajo stroški za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu. Odobreni
znesek sofinanciranja nosilec konzorcija nameni za spletni dostop do vsebin v celotnem besedilu vseh
njegovih članov. Člani konzorcija morajo biti vse štiri Univerze in vsaj štirje Javni raziskovalni zavodi
oziroma celotno znanstveno področje. Serijske publikacije v okviru konzorcija, ki jih naroča in plačuje
posamezna knjižnica, so del rednega financiranja in se vrednotijo na osnovi kvantitativne ocene v
skladu s Pravilnikom in Metodologijo.
13
Prijavijo se lahko samo nosilci konzorcija. Vsak konzorcij je potrebno prijaviti s posebnim obrazcem.
14
Največ dve strani. Pisava Times New Roman, velikost 11, enojni razmik. Priloga k tej točki je
seznam serijskih publikacij/vsebin v celotnem besedilu, ki so del ponudbe konzorcija. Obvezno je
navesti pomen dostopa do revij v konzorciju. Navedite tudi število objav slovenskih raziskovalcev v
revijah tega konzorcija v preteklem letu.
15
Največ pol strani. Pisava Times New Roman, velikost 11, enojni razmik.
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17. [M 5.7] DELEŽ SREDSTEV IZ DRUGIH VIROV ZA KONZORCIJ

16

18. [M 8.2] POGOSTNOST UPORABE17

16

Kot sredstva iz drugih virov se štejejo sredstva, ki niso sredstva proračuna RS (kot sredstva
proračuna RS se štejejo sredstva ministrstev, javnih skladov, javnih agencij in druga javna sredstva).
Odstotek se izračuna glede na zahtevek do ARRS, upoštevajoč celotno vrednost nabave tujih serijskih
publikacij za preteklo leto. Priložite izjavo/dokazilo o uporabi sredstev iz drugih virov pri nakupu teh
publikacij, ki ga podpiše odgovorna oseba predlagatelja. V tej izjavi/dokazilu navedite vire drugih
sredstev.
17
Priložite podrobno statistiko uporabe v letu 2018, iz katere so razvidni dinamika po mesecih in
ustanove, od koder so uporabniki. Pri poročanju o uporabi elektronskih revij uporabite skupno število
dostopov do celotnega besedila v formatu PDF po standardu COUNTER. Pri poročanju o uporabi
bibliografskih baz podatkov navedite skupno število sej in iskanj po standardu COUNTER.

Obrazec: ARRS-RI-ML-01-2019

Stran 6 od 8

D. IZJAVE PRIJAVITELJA
Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljamo, da:


smo seznanjeni z vsemi pogoji javnega razpisa, na katerega se prijavljamo, in z
vsebino vseh listin, navedenih v javnem razpisu, se z njimi strinjamo in jih v celoti
sprejemamo;



so vsi podatki v prijavnem obrazcu in samostojnih prilogah v elektronski obliki
identični podatkom v prijavnem obrazcu in samostojnih prilogah v pisni obliki;



so vsi podatki v prijavi resnični;



smo seznanjeni s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 97/17);



se strinjamo z obdelavo podatkov za evidence ARRS;



so podatki o prijavljenih serijskih publikacijah in zbirkah podatkov za tekoče leto ter
seznam naročil, ki jih prijavljamo v sofinanciranje, ažurirani v vzajemnem katalogu
sistema COBISS.SI.

Kraj in datum:
,

Podpis odgovorne osebe prijavitelja:
(podpis mora biti lastnoročen)

ŽIG
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Vloga vsebuje naslednje priloge (ustrezno označite):
Priloga 1: Seznam za naročilo in sofinanciranje prijavljenih mednarodnih
serijskih publikacij (Obrazec Tuje serijske publikacije Z-SEZ-25 iz sistema
COBISS.SI) ali/in
Priloga 2: Seznam za naročilo in sofinanciranje prijavljenih zbirk podatkov
(Obrazec Tuje serijske publikacije Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI)
Priloga 3. Statistika uporabe serijskih publikacij ali/in statistika uporabe zbirk
podatkov v letu 2018
Priloga 4: Seznam prijavljenih mednarodnih serijskih publikacij, ki so pogoj za
konzorcijski nakup
Priloga 5: Izjava/dokazilo o uporabi sredstev iz drugih virov pri nakupu
mednarodne znanstvene literature
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