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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA TUJE ZNANSTVENE 
LITERATURE IN BAZ PODATKOV V LETU 2007 (Uradni list RS, št. 38/2007) 

 
 

PRIJAVNA VLOGA ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA TUJE 
ZNANSTVENE LITERATURE IN BAZ PODATKOV 

 
 
A. SPLOŠNI PODATKI 
 
 
1. ŠIFRA  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). 
 
 
2. PODPISNIK POGODBE 
(z nazivom in funkcijo) 
      
 
 
2.1. Telefon in elektronski naslov   
      
 
 
3. VODJA KNJIŽNICE 
      
 
3.1. Telefon in elektronski  naslov 
      
 
 
4. VKLJUČENOST TUJE ZNANSTVENE LITERATURE IN BAZ PODATKOV V 
KONZORCIJE 
(ustrezno označite) 

NE 
DA ,  kateri 
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5. VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV PRI ARRS1 
 
5.1. za serijske publikacije      EUR 
5.2. za baze podatkov      EUR 
 
 
6. ZNANSTVENA VEDA2   
 
šifra in naziv 
      
 
 
6.1. RAZISKOVALNO PODROČJE PO ŠIFRANTU ARRS3  
 
Šifra in naziv 
      
      
 
 
6.2. ZNANSTVENA VEDA IN RAZISKOVALNO PODROČJE PO ŠIFRANTU FRASCATI 4  
 
Šifra in naziv 
      
      
 

 
B. KVANTITATIVNI PODATKI  O NAROČENI TUJI LITERATURI IN 
BAZAH PODATKOV 
 
 
7. KONTINUITETA NAROČIL 
  
število s seznama prijavljenih revij 
 število 
-1 do 5 let       
- 6 do 10 let       
- 11 in več let       
 
skupaj povprečje:       
 
 
 

                                                 
1 Podatke o naročenih revijah in bazah podatkov je treba ažurirati v sistemu COBBIS. 
2 Navedite znanstveno vedo, znotraj katere bo prijava obravnavana. Glej: 
http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp. Za prijave na interdisciplinarnem področju 
uporabite šifro 7 in v prvo okno napišite, da gre za prijavo na interdisciplinarnem področju, v drugo 
okno pa vpišite tudi prevladujočo vedo. 
3 (Glej:http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp). Navedite največ dve (pod)področji na 
katere posega prijava. 
4 Preslikava med šifrantoma Frascati in ARRS (Glej:http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp-
frascati.asp). Navedite največ dve vedi oz.(pod)področji, na katere posega prijava. 
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število s seznama prijavljenih baz 
 število 
-1 do 5 let       
- 6 do 10 let       
- 11 in več let       
 
skupaj povprečje:       
 
 
8. UTEMELJITEV POMENA IN RAZPOLOŽLJIVOSTI PREDLAGANE TUJE 
ZNANSTVENE LITERATURE IN BAZ PODATKOV5 
 
      

 
 
9. NAVEDITE VSEBINSKE IN EKONOMSKE ARGUMENTE ZA NAROČANJE NOVE TUJE 
ZNANSTVENE LITERATURE IN BAZ PODATKOV TER KONZORCIALNIH NAROČIL6 
 
      

 
 
10. PREDLAGANA NABAVA PREKO KONZORCIJA(EV)7 
 
tuja znanstvena literatura 
št. vseh naročenih 
serijskih publikacij 

št. naročenih preko 
konzorcijev 

% nabave preko 
konzorcijev 

                  
                  
 
 
 tuje baze podatkov  
navedba naročenih baz 
podatkov 

navedba naročenih baz 
podatkov preko konzorcija 

% nabave preko 
konzorcijev 

                  
                  
 
 
                                                 
5 Največ pol strani. Pisava : Times New Roman, velikost: 11, enojni razmik. Priloga k tej točki je 
seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih tujih revij (izpis iz COR009 iz sistema COBISS.si, ki 
vključuje izračun števila  točk po Metodologiji ocenjevanja prijav za sofinanciranje tuje znanstvene 
literature in baz podatkov v letu 2007) oziroma seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih baz 
podatkov. 
6 Največ pol strani. Pisava : Times New Roman, velikost: 11, enojni razmik. 
7 Primer: 
št. vse naročene tuje zn. lit. št. naročene zn. lit. preko 

konzorcijev 
% nabave preko konzorcijev 

55 revij 15 revij 15/55=27% 
 
navedba naročenih baz podatkov navedba naročenih baz podatkov 

preko konzorcija 
% nabave preko konzorcijev 

INSPEC, COMPENDEX, Medline INSPEC 1/3=33% 
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11. NAVEDITE % NEPRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAKUP TUJE ZNANSTVENE 
LITERATURE IN BAZ PODATKOV 8 
 
11.1. za serijske publikacije        %(letno) 
11.2. za baze podatkov      %(letno) 
 
 
12. NAVEDITE PRIHRANEK SREDSTEV9 
 
12.1. za serijske publikacije        EUR 
12.2. za baze podatkov      EUR 
 
 
13. POSEBEJ NAVEDITE ŠTEVILO NASLOVOV SERIJSKIH PUBLIKACIJ IN 
POIMENSKO NAŠTEJTE BAZE PODATKOV, KI JIH PREDLAGATE V 
SOFINANCIRANJE, KI SE PODVAJAJO 
 
serijske publikacije baze podatkov 
1.       1.       
2.       2.       
3.       3.       
4,       4.       
5,       5.       
6,       6.       
 
 
14. STROKOVNA USPOSOBLJENOST OSEBJA (bibliotekarji in informacijski 
strokovnjaki) ZA SODELOVANJE Z UPORABNIKI (dejavnost, ki jo knjižnica opravlja) 
(ustrezno označite) 

 izposoja uporabnikom 
 dodatne knjižnične in informacijske storitve (referenčna služba in medknjižnična 
izposoja) 
 zahtevne knjižnične in informacijske storitve (opravljajo strokovnjaki z najmanj 

magisterijem znanosti) 
 
 
15. DOSTOPNOST 
 
USTREZNO OZNAČITE DA NE 
do 100 raziskovalcev     
do 200 raziskovalcev     
do 500 raziskovalcev     
do 1000 raziskovalcev     
nad 1000 raziskovalcev     
 
 

                                                 
8 Kot neproračunska sredstva se štejejo sredstva, ki niso sredstva proračuna RS. % se izračuna glede 
na zahtevek do ARRS, upoštevajoč celotno vrednost nabave tuje znastvene literature in /ali baz 
podatkov. 
9 Navedite prihranek sredstev pri nabavi tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006, v 
primerjavi z letom 2005. Konzorciji izpolnijo obrazec le do točke 13. 
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16. POGOSTNOST UPORABE 
Navedite: 
- število izposoj in uporabe (tudi elektronske) tuje znanstvene 
literature v letu 2006 

      

- število uporab baz podatkov v letu 2006       
 
 
17. INFRASTRUKTURNI POGOJI 
 
Opišite pogoje, ki so na voljo vašim uporabnikom (čitalniška mesta, urejen dostop do 
medmrežja, dostopnost gradiva ipd.)10 
      

 
 
 
C. IZJAVE PRIJAVITELJA 

 
Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljam/o, 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; 
 
- je prijavitelj vpisan v sodni register (Srg). Navedite številko vpisa v Srg:       
 
- so vsi podatki, ki jih v prijavi navajamo resnični; 
 
- smo seznanjeni s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz 
podatkov (Uradni list RS, št. 12/05 in 53/06);  
 
- se strinjamo z obdelavo podatkov za evidence ARRS; 
 
- so podatki o naročeni tuji znanstveni literaturi in bazah podatkov za tekoče leto ter seznam 
naročil, ki jih predlagamo  v sofinanciranje, ažurirani v vzajemnem katalogu sistema 
COBISS.si 
 
  

                                                 
10 Največ pol strani. Pisava : Times New Roman, velikost: 11, enojni razmik. 
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Kraj in datum: 
     ,        
 
 

Podpis prijavitelja: 
 (podpis mora biti lastnoročen) 

 
 
 

      
zastopnik oz. pooblaščena oseba  RO 

 
Podpis: 

 (podpis mora biti lastnoročen) 
 

 
 

      
vodja knjižnice 

 
 

ŽIG 
 
 
 

 
Vloga vsebuje naslednji prilogi (ustrezno označite): 
 

 seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih tujih revij (izpis iz COR009 iz sistema 
COBISS.si) 
 seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih baz podatkov (izpis iz COR010 iz 
sistema COBISS.si) 

 


