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Prispevki za novejšo zgodovino  
http://ojs.inz.si/pnz 



Prednosti in slabosti 

Slabosti: 
• dodatni stroški 
• privajanje uredništva na OJS 
• privajanje recenzentov na 

OJS 
• privajanje avtorjev na OJS 

 

Prednosti: 
• relativno majhni stroški 
• preglednost uredniškega 

postopka 
• preglednost recenzentskega 

postopka, elektronski obrazci 
• 8.286 revij (leto 2014) 

uporablja OJS 
• dodatki, dodatki, dodatki ... 



Dodatni stroški: dobro premisli kaj potrebuješ! 

• OJS zagotavlja tehnično infrastrukturo za: 
– izvajanje uredniškega postopka in 
– objavljanje člankov na spletu 



Za prezentacijo lahko tudi kaj drugega, npr. 
http://www.openedition.org/ 

revue.org 



OJS – lahko tudi samo za uredniški postopek 



Dodatni stroški – rešitev: vklopi se v obstoječe sisteme, 
npr. http://ojs.zrc-sazu.si/ 



Privajanje uredništva, recenzentov in avtorjev – 
rešitev: jasna navodila, jasna navodila, ...   



Zadnji čas za odločitev 

• Obzorje 2020: 
– obvezna odprta dostopnost objav iz sofinanciranih 

projektov (recenzirani članki obvezno); 
– dostopnost raziskovalnih podatkov iz recenziranih 

publikacij. 
• V skladu z zgornjimi zahtevami tudi na nacionalni 

ravni: Nacionalna strategija odprtega dostopa do 
znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v 
Sloveniji 2015-2020 
 



OJS je kompatibilen z navodili OpenAIRE: 
potrebno aktivirati OpenAIRE dodatek 



OJS ima vgrajen OAI-PMH protokol za zajemanje 
metapodatkov 



OJS lahko prikaže dodatne datoteke članka: 
Dostopnost raziskovalnih podatkov iz recenziranih 

člankov 





OJS omogoča konfiguracijo različnih poslovnih 
modelov: odprti dostop, plačljiv dostop, mešano 



Plačljiv dostop: plača avtor ali bralec 
(naročnina), zamik pri odprtem dostopu 



Poslovni model prispevkov za novejšo zgodovino 

• subvencija ARRS; 
• dodatno pokrivanje stroškov s strani Inštituta 

za novejšo zgodovino (delo zaposlenih); 
• sprotno objavljanje odprto dostopnih člankov 

v HTML; 
• tiskana verzija celotne revije (plačljivo); 
• objava prosto dostopnih PDF datotek s 

šestmesečnim zamikom. 













• DOAJ directory of open access journals 
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