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99X 4 – FINANCER 

Za potrebe koordinacije nabave vpisujemo podatek v polje 998, in sicer za tekoče leto, za interno 

evidenco in potrebe arhiviranja pa v polje 997 oziroma 996. 

Če je financerjev več, vnašamo podatke o njih v ponovljiva podpolja 9984 (gl. primer 2), oz. v ponovljiva 

podpolja 996/9974. Opombe lahko vnašamo v podpolja samo v lomljenem oklepaju (gl. primer 5). 

V polje 997 oziroma 996  vpisujemo opombe (npr. nakup izredno dragih publikacij) in je namenjeno 

internim evidencam. Vpisuje se nestrukturirano. Največja dolžina podpolja je 40 znakov (gl. primera 3 in 

4). 

V polje 998 vpisujemo podatek samo za tuje serijske publikacije. Namenjen je koordinaciji nabave, zato 

se prenaša na vzajemni nivo. Kadar je način nabave nakup ali kotizacija, je vnos v podpolje za tuje 

serijske publikacije obvezen. 

 

 

Elementi & dolžina 

Elemente vnašamo le v podpolju 9984. 

 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

4  Financer  

 F Financer 5 

 P Odstotek financiranja 6 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\F – financer 

V element F vpišemo naziv financerja v šifrirani obliki. Šifrant je enoten: 

mk Ministrstvo za kulturo 

mizš Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  

mšš Ministrstvo za šolstvo in šport (do 23. 12. 2000, od 1. 1. 2005) 

mzt Ministrstvo za znanost in tehnologijo (do 23. 12. 2000) 

mšzš Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (od 23. 12. 2000 do 1. 1. 2005) 

mvzt Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (od 1. 1. 2005) 

ARRS Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

kocla preostali člani konzorcija 

nnnnn sigla knjižnice/institucije 

 

Če je financer institucionalna enota z dodeljeno siglo (knjižnica, INDOK center …), vpišemo v 

element F siglo te enote. 

Za vpis lastne sigle in stoodstotnega financiranja zadostuje, da vpišemo znak "*", za vpis 

financerja mzt (do 23. 12. 2000) ali mšzš in stoodstotnega financiranja pa znak "m". V 

podpolje 9984 v teh primerih ni treba vnašati elementov. 
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\P – odstotek financiranja 

Odstotek financiranja vpišemo v element P kot vrednost med 1 in 100 brez znaka za odstotke. 

Podatek lahko vnesemo na dve decimalni mesti natančno (gl. primer 6). Pravilnost vpisa se 

programsko preveri (seštevek odstotkov vseh financerjev mora biti 100).  

 

 

PRIMERI 

1.  

998  ⊔1 a19920331 b50300 c0 gc2 k1984 va 2dzs 3EUR 32 4F50300\P100 

2.  

998  ⊔1 a20010430 b50300 c0 gc2 k1978- va 2mk 3EUR 29 4Fmšzš\P70 4F50300\P30 

(Publikacijo financirata dva financerja MŠZŠ in knjižnica sama.) 

3.  

997  11 dlP\f2\n456688 f200000123 3EUR 23 311% 4MZT<40%> 

4.  

996  ⊔1 dlČ\f1\n136002 f019990963 3EUR 51,50 4MK<55%> 

5.  

997  11 dlS\f2\n11201 f200000318 3EUR 35,50 38% 4MŠZŠ<30%> 4MK<40%> 

6.  

998  ⊔1 a20110430 b50300 c0 gc2 k2011- va 2mk 3EUR 290 4FARRS\P75,55 

4F50300\P24,45 

(Odstotek financiranja je vnesen na dve decimalni mesti natančno.) 
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