
UGODNOSTI PRI OBJAVI ODPRTODOSTOPNIH ČLANKOV DOPISNIH AVTORJEV(-IC) UL V LETU 2022 
 

Založnik Brezplačni APC vavčerji Popust na APC-je 

Shranitev in dostop do 

recenziranih rokopisov 

preko Repozitorija UL 

Več informacij 

American Chemical 

Society 

68 za UL, UM, UNG, IJS, KI, 

v naročniških in 

odprtodostopnih revijah 

  http://www.ctk.uni-lj.si/konzorciji-ctk/  

American Psychological 

Association 

1 za UL, UM, UP, v 

naročniških revijah 

  https://mreznik.nuk.uni-lj.si/sl/odprta-

znanost/ugodnosti-za-raziskovalce/american-

psychological-association-apa/  

Brill  50% v naročniških in 

odprtodostopnih revijah 

 https://mreznik.nuk.uni-lj.si/sl/odprta-

znanost/ugodnosti-za-raziskovalce/brill/  

De Gruyter 2 za UL, v naročniških 

revijah  

  https://mreznik.nuk.uni-lj.si/sl/odprta-

znanost/ugodnosti-za-raziskovalce/de-gruyter/  

Edward Elgar Publishing  50% v naročniških revijah  https://mreznik.nuk.uni-lj.si/sl/odprta-

znanost/ugodnosti-za-raziskovalce/edward-elgar-

publishing/  

Elsevier 120 za UL, v naročniških 

revijah  

20% po porabi vavčerjev v 

naročniških revijah in na 

APC-je v odprtodostopnih 

revijah 

 http://www.ctk.uni-lj.si/konzorciji-ctk/  

ScienceDirect 

Emerald Publishing 8 za UL, v naročniških in 

odprtodostopnih revijah, 

nato možnost koriščenja 

skupnih APC-jev 

 Brez embarga https://mreznik.nuk.uni-lj.si/sl/odprta-

znanost/ugodnosti-za-raziskovalce/emerald/  

IOP Publishing Neomejeno število za UL, 

v naročniških revijah 

  http://www.ctk.uni-lj.si/zbirke/  

MDPI  10% v odprtodostopnih 

revijah 

 https://www.mdpi.com/ioap 

Oxford University Press 12 za UL, v naročniških in 

odprtodostopnih revijah  

  https://mreznik.nuk.uni-lj.si/sl/odprta-

znanost/ugodnosti-za-raziskovalce/oxford-university-

press/  
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Založnik Brezplačni APC vavčerji Popust na APC-je 

Shranitev in dostop do 

recenziranih rokopisov 

preko Repozitorija UL 

Več informacij 

Royal Society of 

Chemistry 

Neomejeno število za 

organizacije članice 

slovenskega konzorcija, v 

naročniških revijah, vsi 

avtorji(-ice) oproščeni 

plačila APC-jev v določenih 

odprtodostopnih revijah 

za določeno obdobje 

15% v odprtodostopnih 

revijah 

 http://www.ctk.uni-lj.si/konzorciji-ctk/  

SAGE Publications Neomejeno število za 

organizacije članice 

slovenskega konzorcija, v 

naročniških revijah  

20% za organizacije z 

naročnino na Sage 

Premier (tudi UL), v 

odprtodostopnih revijah 

Brez embarga https://mreznik.nuk.uni-lj.si/sl/open-science/news-

for-researchers/sage/ 

 

 

 

Taylor & Francis 32 za UL, v naročniških 

revijah, nato možnost 

koriščenja skupnih APC-jev 

  https://mreznik.nuk.uni-lj.si/sl/odprta-

znanost/ugodnosti-za-raziskovalce/taylor-francis/  

Wiley 69 za UL, v naročniških 

revijah  

10% po porabi vavčerjev v 

naročniških revijah 

 http://www.ctk.uni-lj.si/konzorciji-ctk/  
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Pojasnila 
 

Poimenovanje - slovensko Poimenovanje - angleško Kratica Dodatne informacije 

Dopisni(-a) avtor(-ica) 

Korespondenčni(-a) avtor(-ica) 

Corresponding author  Kontaktna oseba za članek v imenu vseh soavtorjev(-ic). Založniki upravičenost 
do porabe vavčerjev ali popustov presojajo glede na navedeno članico UL in 
domeno naslova elektronske pošte dopisnega avtorja(-ice). Zato naj dopisni(-e) 
avtorji(-ice) z UL na članku navedejo e-naslov ime.priimek@clanica.uni-lj.si in se 
s tem e-naslovom tudi prijavijo v informacijski sistem založnika. 

Odprtodostopna revija Open access journal  Vsi članki v reviji so odprto dostopni. 

Directory of Open Access Journals (DOAJ), https://doaj.org/  

Hibridna revija Hybrid journal  Naročniška revija, ki ob plačilu APC-jev objavlja tudi odprtodostopne članke. 
Sherpa Romeo, https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ 

Stroški objave odprtodostopnega članka Article Processing Charges APC  

Objavljeni članek Version of Record ali Published 

Version 

VoR  

Recenzirani rokopis Author Accepted Manuscript ali 

Accepted Version ali Postprint 

AAM  

Začasna nedostopnost recenziranega 

rokopisa naročniškega članka v 

repozitoriju 

Embargo  Sherpa Romeo, https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ 

 

Dodatne informacije: knjižnice UL, e-naslov repozitorij@uni-lj.si, tel. št. 01 2418 679 
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