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1. Postopek javnega razpisa
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je
objavila Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019 (Uradni
list RS, št. 55/2019, dne 13. 9. 2019; v nadaljnjem besedilu: javni razpis).
Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1,
112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19);
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o postopkih);
- Metodologija ocenjevanja prijav za razpise št. št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno
prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1.
2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 63192/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne
20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št.
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/201350 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2.
2019 in 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija).
2. Subjekti javnega razpisa in okvirna višina sredstev
Javni razpis je namenjen knjižnicam, ki so javne pravne osebe, in zavodom, vpisanim v zbirko
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) pri agenciji, če imajo svoje ali
skupne knjižnice. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve
za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna
knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo
posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa je znašal 4.200.000,00 EUR.
Rokovnik javnega razpisa:
Objava javnega razpisa (Uradni list RS, št. 55/19)

13.09.2019

Zaključek javnega razpisa

02.10.2019

Odpiranje prijavnih vlog

04.10.2020

Pošiljanje obvestil za dopolnitev nepopolnih vlog

09.10.2020

Ocenjevanje strokovne komisije in priprava prednostnega seznama

21.10.2020

Seja Znanstvenega svetga agencije

28.10.2020

Obvestila prijaviteljem o prednostnem seznamu

29.10.2020

Objava prednostnega seznama na spletni strani agencije

30.10.2020

Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila
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Komisija za ugovore

06.12.2019 in 07.01.2020

Seja Upravnega odbora agencije

26.02.2020

Obvestila prijaviteljem o ugovorih

28.02.2020

3. Prijave
Na javni razpis je pravočasno prispelo 48 prijav. Vse prijave so bile oddane v papirni in elektronski
obliki. Komisija za odpiranje prijav (v nadaljevanju: komisija) je v skladu z 18. členom Pravilnika o
postopkih odprla prijave v pisni in elektronski obliki in ugotovila, da ena prijava ni imela obvezne
priloge, in sicer statistike uporabe serijskih publikacij v letu 2019, ena pa je imela ročno dopolnjeno
tabelo. Komisija je v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih oba prijavitelja, ki sta oddala ti prijavi,
zaprosila za njuno dopolnitev, ki sta ju v roku dopolnila. Vse prijave so prispele pravočasno. Komisija
je prijave posredovala v ocenitev Strokovnemu telesu za mednarodno znanstveno literaturo (v
nadaljevanju: strokovno telo).
4. Ocenjevanje in izbor
V ocenjevalni postopek je bilo uvrščenih 48 prijav. V postopku ocenjevanja prijav za sofinanciranje
mednarodnih serijskih publikacij (v nadaljnjem besedilu: serijske publikacije), mednarodnih zbirk
podatkov (v nadaljnjem besedilu: zbirke podatkov) in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do
vsebin s celotnim besedilom, je strokovno telo upoštevalo kriterije iz 198. člena Pravilnika o
postopkih in elemente iz Metodologije.
Strokovno telo je glede na omejena sredstva določilo, da se prijave serijskih publikacij glede na
doseženo število točk razdeli v dve skupini, rang 1 in rang 2. Strokovno telo je pri obeh skupinah
postavilo mejo, in sicer se v rang 1 uvrstijo prijave od 35 do 40 točk, v rang 2 pa prijave od 5 do 34
točk. Glede na dobljene točke je strokovno telo vse prijave razvrstilo v rang 2. Prijave, uvrščene v
rang 2, prejmejo sredstva v višini lanskoletnih sredstev. Minimum za uvrstitev prijave v
sofinanciranje je 400,00 EUR. Prijavitelj, ki je prijavil nižja sredstva od predpisanih za uvrstitev,
prejme sredstva v višini prijavljenih sredstev.
Strokovno telo je posebej obravnavalo prijave, ki se nanašajo na zbirke podatkov in predlagalo, da se
v sofinanciranje sprejmejo zbirke podatkov: bibliografsko bazo s podatki o citiranju SCOPUS,
aplikacijo SciVal in aplikacijo Expert Lookup, in sicer v višini zaprošenih sredstev. Bibliografska baza
CINAHL se ne uvrsti v sofinanciranje, ker ni bila predlagana v okviru konzorcija in nima dodane
vrednosti.
Strokovno telo je predlagalo sofinanciranje nabavnih konzorcijev za elektronski dostop do vsebin s
celotnim besedilom, ki pokrivajo posamezna znanstvena področja in so bili sofinancirani že v lanskem
letu. Vsi konzorciji za elektronski dostop do vsebin s celotnim besedilom se obravnavajo enakovredno
in prejmejo enaka sredstva, kot so jih prejeli v letu 2018. V primerih, ko so zaprošena nižja sredstva,
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prejmejo sredstva v višini zaprošenih sredstev. Strokovno telo je s tem želelo v okviru konzorcijev za
elektronski dostop do vsebin s celotnim besedilom omogočiti enak dostop za vse raziskovalne
organizacije v Sloveniji.
Pri prijaviteljih, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, niso pa še bili sofinancirani s strani agencije, je
strokovno telo ob upoštevanju petega odstavka 201. člena Pravilnika o postopkih predlagalo, da
obseg odobrenih sredstev posameznemu prijavitelju ni manjši od sredstev, danih prijavitelju, ki je v
preteklem letu prejel najnižja sredstva, in sicer v višini 400,00 EUR. V primeru, kjer je prijavitelj
prijavil nižja sredstva, je strokovno telo potrdilo prijavljeni znesek.
Na podlagi izvedenega točkovanja za sofinanciranje mednarodne znanstvene literature ter obsega
razpoložljivih sredstev je strokovno telo za obravnavo na Znanstvenem svetu agencije (v nadaljnjem
besedilu: ZSA) pripravilo predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupa serijskih
publikacij, zbirk podatkov in sofinanciranje stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin s
celotnim besedilom, vključno s predlogom višine dodeljenih sredstev. ZSA je obravnaval predlog
strokovnega telesa in ga v celoti potrdil.
ZSA je na 14. seji dne 28. 10. 2019 sprejel Sklep o predlogu sklepa o izboru prijav za sofinanciranje
nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019, št. 6316-6/2019-65.
Na podlagi sklepa ZSA št. 6316-6/2019-65 je direktor agencije dne 28. 10. 2020 sprejel Sklep o izboru
prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019, št. 6316-6/2019-66,
na podlagi katerega je agencija izdala prijaviteljem individulna obvestila o sofinanciranju nakupa
mednarodne znanstvene literature v letu 2019. Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa
mednarodne znanstvene literature v letu 2019 so objavljeni na spletni strani
http://www.arrs.si/sl/infra/tujlit/rezultati/19/rezult-razp-tujlit-19.asp.
5. Ugovorni postopek
Agencija je v ugovornem postopku obravnavala en ugovor. Upravni odbor agencije je dne 26. 2. 2020
s sklepom zavrnil ugovor kot neutemeljen.
Prof. dr. József Györkös,
v. d. direktorja
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