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Neverificiranost zapisa ne vpliva na 

točkovanje 

 

 
Bibliografski zapisi objav pred letom 2000 niso 

verificirani, ker jih ARRS, ki verifikacijo plačuje, ne 

potrebuje.  

Izpis »Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti … » 

je mogoče izdelati za obdobja pred letom 2000, 

uporaba pa je »na lastno odgovornost«. 
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Če je možnih/dovoljenih več rešitev 

OSICD se v tem primeru odloči za tisto interpretacijo, ki 

je za avtorja najugodnejša –> odločanje »v korist 

varovanca oz. pritožnika«. 
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Časovni zamik pri verifikaciji oz. 

kvantitativni vidik verifikacije 

Pogodbena obveznost OSIC-ev je, da verificirajo 95 % 

skupnega števila vseh zapisov, ki pripadejo 

določenemu OSIC-u. 

 

Če raziskovalec (meni, da) potrebuje verificirane zapise 

zaradi morebitne habilitacije ali prijave na razpise, se 

obrne na področni OSIC. 
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Obveščanje o spremembi tipa dela 

 

Z 
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Koga obveščati?  

• Kreatorje zapisa zbornika?  

• Redaktorje zapisa zbornika?  

• Kreatorje ali zadenjega redaktorja zapisov vseh 

prispevkov? 

 

Čeprav se trudimo, v nekaterih primerih obveščanje vseh 

ni smiselno, v drugih pa je iz praktičnih logističnih 

razlogov težko izvedljivo. 

 

Velja pravilo, da avtor redno spremlja svojo Sicris 

raziskovalno bibliografijo, da posreduje svoje 

pripombe uredniku bibliografije ali pristojnemu OSIC-u, 

ter je v skrajni instanci odgovoren za njeno ažurnost.  
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J. Hojnik, M. Avbelj: Ocenjevanje znanstvene 

uspešnosti na področju prava v Sloveniji.  

Pravna praksa, 2011, št. 34, str. 6-9 

 

 

 

»Pri tem, da bo mera polna, prihaja še do večjih ali 

manjših zlorab pri vnašanju del v COBISS s strani 

pooblaščenih bibliotekarjev. …. je ključen vnos v 

COBISS za katerega navadno … poskrbi bibliotekar 

ustanove, v kateri je znanstvenik zaposlen. Ta 

domačnost v praksi pogosto povzroči, da gredo 

bibliotekarji na roko svojim kolegom in njihova dela 

klasificirajo ugodneje, kot si to zaslužijo, s tem pa jim 

pripade tudi več točk SICRIS. « 
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V Sklepu: »… pri vnašanju gradiv v COBISS imamo 

opravka z veliko netransparentnosti, nedoločnosti 

ravnanj, prepogosto pa tudi s čistimi zlorabami 

bibliotekarjih pooblastil, kar še enkrat kaže na 

odsotnost integritete nosilcev javnih pooblastil...«  
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“Čeprav nad delom matičnih knjižnic bdi še NUK in 

navsezadnje še OSIC-i, ki so tisti, ki dokončno potrdijo 

kategorizacijo… še vedno prihaja do očitnih anomalij. 

Tako so nemalokrat istovrstna znanstvena dela 

ovrednotena drugače, neredko pa naletimo tudi na res 

absurdne primere. Za ponazoritev naj navedeva zgolj 

prakso, da se nekaterim “znanstvenikom” celo 

komentarji k zakonom štejejo kot znanstvene 

monografije.” (Hojnik, Avbelj, 2011, str. 8) 
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Ravni presojanja v primeru pritožb 

 

 Nepoznavanje dela in pristojnosti OSIC-ev. 

 

„Triaža“. Sodelovanje s profesorji, eksperti za 

(pod)disciplinska področja. 

 

Priprava predlogov (sklepov) za obravnavo in njihovo 

argumentiranje na sejah področnega 

Znanstvenoraziskovalnega sveta ter organiziranje 

arbitraž. 
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Pritožbe konceptualnega značaja 

 

Kritike, pripombe v zvezi s samim evalvacijskih 

sistemom  posredujejo avtorji s pismeno in 

argumentirano pobudo na ARRS.  

 

Znanstveni sveti po področjih, od 26. nov. 2010 

naprej, imenovani za dobo 5 let 

http://www.arrs.gov.si/sl/agencija/organi/stalna-

telesa.asp 
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Ali dosledno upoštevati tipologijo, ki 

je delu dodeljena v publikaciji? 

Razvrščanje v skladu z odločitvijo uredništva 

publikacije (rubrike, izrecna navedba tipologije) ima pri 

prvem vnosu prednost.  

 

V konkretnih primerih ima OSIC diskrecijsko pristojnost, 

da glede na morebitno specifičnost objave odloči 

drugače.  

 

V primeru nestrinjanja  arbitraža (o rešitvi odloča 

področni Znanstvenoraziskovalni svet). 
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DOLNIČAR, Vesna, FORTUNATI, Leopoldina. Exploring and conceptualizing empowerment : 

introduction to the special issue on media and empowerment. The Information society, ISSN 0197-

2243, 2014, vol. 30, no. 3, str. 165-168, doi: 10.1080/01972243.2014.896672. [COBISS.SI-

ID32683869], [JCR, SNIP]  

kategorija: SU (S)  

točke: 1, št. avtorjev: 2  
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Revija se uvršča v A'', članek je “editorial”. Avtorica 

argumentira pobudo uvrstitev v 1.03: prispevek ima 

povzetek, ključne besede, citiranost, obsežne 

reference, vsebinsko teoretsko utemeljuje krovne 

teme posebne številke revije, ki ji je urednica. 
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Katalogizacijska pravila 

OSIC-i smo pri katalogizaciji uporabniki istih 

standardov, priporočil, smernic, navodil za bibliografsko 

obdelavo gradiva, kot vsi drugi katalogizatorji.  

  

Pristojnost za reševanje teh vprašanj ima  

Komisija za katalogizacijo: http://www.nuk.uni-

lj.si/infobib/index.php/zacetnastran.  

 

V primeru katalogizacijskih dilem se posvetujemo s 

člani Komisije. 
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Komisija za katalogizacijo 
http://www.nuk.uni-

lj.si/infobib/images/stories/Dokumenti/zapisnik_9.seje_Komisije_za_katalogizacijo.

pdf.pdf 
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Zapisnik 10. seje Komisije za 

katalogizacijo pri Narodni in univerzitetni 

knjižnici z dne 3. aprila 2014 (objava 3. 

junij 2014) 
 

 

http://www.nuk.uni-

lj.si/infobib/images/stories/Dokumenti/Zapisnik_10.seje

_Komisije_za_katalogizacijo.pdf 
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• predlog, da se na spletni strani Komisije doda 

rubrika za bibliografijo raziskovalcev 

 

• navajanje naslova povzetka/izvlečka v drugem jeziku  

  (polja 517, 540 ali 541?) 

 

• podatki o nagradah v podpolju 334a Booker prize = 

Bookerjeva nagrada, 1980 

 

• problem navajanja avtorjev (posameznih poglavij) v 

monografijah (zborniki, antologije, priročniki) v 

polju 70X  

   s tem povezana dilema: kdaj je možno/dovoljeno   

      izbrati tak način opisa, kdaj izbrati analitični opis 
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2.01 Znanstvena monografija 

VOLGY, Thomas J., ŠABIČ, Zlatko, ROTER, Petra, GERLAK, Andrea Kristen, BOJINOVIĆ 
FENKO, Ana, FAUSETT, Elizabeth, FERLIGOJ, Anuška, GRANT, Keith A.. Mapping the new 
world order. Malden; Oxford; Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. XII, 282 str., graf. prikazi, tabele. 
ISBN 978-1-4051-6963-9. ISBN 1-4051-6963-X. ISBN 978-1-4051-6962-2. ISBN 1-4051-6962-1. 
http://www.wiley-vch.de/publish/en/books/forthcomingTitles/PO00/1-4051-6962-
1/?sID=6de4ec6262b15323b6e71478c175dabe, 
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-140516963X.html.  
[COBISS.SI-ID 10030929]  
kategorija: 2A (Z1, A'', A'); tipologijo je verificiral OSICD  
točke: 20, št. avtorjev: 8  



37. člen Pravilnika ARRS: 

 

Avtorji monografije, izdane pri   založbi s seznama 

ARRS so A" (izjemni dosežki) 

 

Sestavek, poglavje v tej isti  monografiji (1.16) -  če je 

zgornji zbornik obdelan „analitično“  pa ne dobi ocene A"  

 

(V obeh primerih se posamične avtorske prispevke da 

identificirati po naslovu in obsegu, le da v drugem  

primeru niso bili napisani na naslovnici ali pa obstaja 

urednik) 

 

 Novi Pravilnik to razliko v vrednotenju odpravlja 
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Predsednica Katalogizacijske komisije, Irena Kavčič, 

20.5.2013 

 

„Pri navajanju avtorjev posameznih prispevkov v 

zborniku v bloku 70X nismo dosledni.  

Kadar so avtorji navedeni v viru podatkov, jih navajamo 

v polju 200 in v ponovljivem polju 701.  

Kadar so avtorji navedeni le v kazalu in/ali pri 

posameznih prispevkih, jih načeloma ne navajamo.  

Nekateri katalogizatorji avtorje tudi v tem primeru 

navajajo, in sicer v opombi v bloku 3XX in v 

ponovljivem polju 701 ali 702.  

Tako prakso za zdaj dopuščamo, ker v Komisiji za 

katalogizacijo še nismo sprejeli dokončne odločitve 

/…/ 
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Glede na to, da avtorji posameznih prispevkov ne 

odgovarjajo za vsebino celotne publikacije /…/, je 

morda ustrezneje, da se posamezne avtorske 

prispevke obdela posebej (analitična obdelava).  

 

Pravilniki in standardi tega ne predpisujejo 

(standard za obdelavo sestavnih delov ne obstaja), 

način obdelave je odvisen od tega, kako natančno 

želimo opisati določeno publikacijo (podatki, 

obvezni za opis monografske publikacije oziroma 

zbornika, pogosto ne zadoščajo za potrebe 

bibliografije raziskovalcev /…/)“ 
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Povzetek ugotovitev ob preverjanju 50 naključno 

izbranih bibliografskih zapisov v COBIB.SI, nabor z 

dne 26. 9. 2013  (4.  6. 2014)  
 

http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Nakljucni_zapisi_p

ovzetek_ugotovitev_20130926.pdf 

  

 

Informacije o spremembah in novostih s področja  

Bibliografij raziskovalcev in Sicrisa 
http://www.sicris.si/news/memos.aspx?lang=slv 
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DBL,  Strokovno srečanje “Bibliografija raziskovalca – njen 

namen in razlike med vedami”, 13. maj 2013,  Filozofska fakulteta UL, 

Ljubljana. 

  

Dogovor  Sveta članic COBISS dne, 29. 5. 2013 o 

pozivu katalogizatorjem, da posredujejo najbolj 

pereča vprašanja, s katerimi se srečujejo pri vnosu 

podatkov v vzajemni katalog za potrebe izpisa osebne 

bibliografije na naslov irena.sesek@nuk.uni-lj.si do 5. 7. 

2013. 
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Dokazila  o recenziranosti in 

vabljenosti  
• Skeniranje ter pošiljanje naslovnih, uvodnih strani  

ob vnosu  verifikacija takoj 

• Ob pozivu, (seznami  ID zapisov z znanstveno 

tipologijo) 

• Vpisovanje recenzentov v bibl. zapis (702-koda 901) 

• Recenzente člankov vnesemo v bazo CORES 

• Recenzirano mora biti besedilo in ne samo abstrakt 

• Obstoj Znanstvenega sveta (Scientific Committee) 

sam po sebi še ne izpolnjuje zgornjega pogoja 

• Če avtor trdi, da “ne ve, ali je bil njegov članek 

recenziran”  zagotovo ni bil 
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• Vabljena predavanja  posebno izpostavljena 

uvodna/zaključna vabljena plenarna predavanja 

(“invited lectures”), imeti morajo znanstveni značaj 

(ne pozdravni nagovori) 
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Dokazila  o recenziranosti in vabljenosti  



Plenilske revije in založniki 

(“predatory publishers”) 

 
Zlati odprti dostop (»avtor plača založniku«) je 

spodbudil rast t.i. »plenilskih založb«.  

Bibliotekar in profesor z Univerze v Denverju Jeffrey 

Beall vzdržuje seznam sumljivih revij in založb 

odprtega pristopa: 

http://scholarlyoa.com/2014/01/02/list-of-predatory-

publishers-2014/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Predatory_open-

access_publishing 
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Karakteristike po katerih avtorji lahko 

spoznajo t.i. plenilsko revijo 

 
• Hitro sprejetje v objavo z malo ali brez 

recenzentskega postopka 

• Obveščanje akademikov o obveznem plačilu šele po 

tem, ko je delo sprejeto v objavo 

• Agresivno oglaševanje svojih storitev pri potencialnih 

avtorjih 

• Agresivno vključevanje akademikov v svoje 

uredniške odbore brez njihove vednosti oz. ne 

spoštovanje njihove želje po izstopu iz UO 

• Imenovanje lažnih akademikov v odbore  
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• Z izgledom  svojih  spletnih strani posnemajo izgled 

in stil uveljavljenih in renomiranih revij 

• Uveljavljajo svoje faktorje vpliva (npr CIR IF) 

http://cirworld.org/if 

  

Založnik »Council for Innovative Research« 

(http://www.cirworld.com/ ) je na seznamu založnikov 

plenilskih revij http://scholarlyoa.com/publishers/ 
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Dokumenti, pravilniki, navodila 

Tipologija: 

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_

slv.pdf 

Dodatna navodila: 

http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/

Navodila_za_bibliografije_2013_12_13.pdf 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 

spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti: 

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-

razisk-dej-nov-13-spr.asp 
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http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov-13-spr.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov-13-spr.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov-13-spr.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov-13-spr.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov-13-spr.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov-13-spr.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov-13-spr.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov-13-spr.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov-13-spr.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov-13-spr.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov-13-spr.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov-13-spr.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov-13-spr.asp


Revije, članki 
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Izjemoma se dodeli 1.01 tudi članku  za katerega ni 

dokazila o recenziranosti, v kolikor vsebinsko in 

formalno zadosti vsem drugim pogojem za ta tip.  

Dodatni argument: taki članki  so s kategorizacijo v  

Sicrisu že tako “sankcionirani”, saj dobijo samo NK, 

“S” kategorizacijo, ker so praviloma objavljeni v 

strokovnih revijah. 

 

Primer: Medijska preža http://mediawatch.mirovni-

institut.si/novosti/ 
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Pri tipu 1.03 je poudarek (kljub nazivu) bolj za 

vsebinsko izpuščenost nekih elementov izvirnega 

znanstvenega članka kot  za dolžino, čeprav je velika 

večina krajša od 4 str. Izjemoma je lahko tako 

verificiran tudi 1.03 večjega obsega. 

 



Pazljivost pri vnašanju pravih ISSN-

jev pri člankih: tiskana/elektronska 

revija 

 
 Na ISSN tiskane publikacije ne morete 

vezati e-članek in obratno 

Preverjati v bazi ISSN (normativni vir; 

Ulrich je informativni vir) 

Po potrebi ažurirati zapise za  obe verziji 

revij, posebno povezovalno polje 452x 
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Vrednotenje člankov in delov 

monografij se razlikuje 

Pazljivo preveriti vrsto kontinuiranega 

vira (110$a=a,b,z) 

 

Revija (journal, časopis; kriterij: ISSN, IF, SNIP) 

 

Knjižna zbirka (monografska serija; kriterij: založba, 

                          izjema ISSN zbirke v Wos, (LNCS)) 
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VALENČIČ ZULJAN, Milena, PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, 

Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, KALIN, Jana, et al. 

Didactic competencies of teachers from the learner's 

viewpoint. Educational studies, ISSN 0305-5698, 2013, vol. 

38, iss. 1, str. 51-62, tabele, doi: 

10.1080/03055698.2011.567028. [COBISS.SI-ID 45725538], 

[JCR, SNIP, WoS do 17. 1. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih 

citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20, 

normirano št. čistih citatov (NC): 5, Scopus do 16. 4. 2014: št. 

citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja 

(CIAu): 0.40, normirano št. čistih citatov (NC): 10]  

kategorija: 1A3 (Z1, A'); uvrstitev: Scopus (d,h), SSCI, 

ERIHB, MBP; tipologijo je verificiral OSICD  

točke: 14.76, št. avtorjev: 5 
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http://dx.doi.org/10.1080/03055698.2011.567028
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=45725538
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=jcr&select=(sc=0305-5698+and+PY=2012)
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=snip&select=(sc=0305-5698+and+PY=2012)
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=000301780300006
http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=2dRBettD&eid=2-s2.0-84860894926


MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, MUNDA, Milanka, 

PEČEK, Mojca. Roma pupilsʼ identification with school in 

Slovenia and Serbia: case studies. Educational studies, ISSN 

1465-3400, 2013, vol. 39, issue 5, str. 483-502, tabele. 

http://dx.doi.org/10.1080/03055698.2013.801768, doi: 

10.1080/03055698.2013.801768. [COBISS.SI-ID 9669193], 

[JCR, SNIP, WoS do 11. 11. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih 

citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano 

št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 21. 11. 2013: št. citatov 

(TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 

0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]  

kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: Scopus (d,h), SSCI, MBP; 

tipologijo je verificiral OSICD  

točke: 25.14, št. avtorjev: 3 
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http://dx.doi.org/10.1080/03055698.2013.801768
http://dx.doi.org/10.1080/03055698.2013.801768
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=9669193
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=jcr&select=(sc=0305-5698+and+PY=2012)
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=snip&select=(sc=0305-5698+and+PY=2012)
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=000325519000001
http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=2dRBettD&eid=2-s2.0-84885961026


Dodajanje DOI številk v zapise  

 
 

Članek dostopen v ScienceDirect 

http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2013.08.061 
 

ID=4238254 A   V3  19.11.2013  

001  an - nov zapis  ba - tekstovno gradivo, tiskano  ca - analitična 

     raven (sestavni del)  d2 - zapis pod najvišjim nivojem  t1.01 - 

     izvirni znanstveni članek  7ba - latinica 

011  a0957-4174 (TI=Expert systems with applications) 

100  c2014  hslv - slovenski  lba - latinica  ek - odrasli, zahtevno 

     (neleposlovje) 

1010 aeng - angleški  deng - angleški 

102  agbr - Velika Britanija 

2000 aPerformance measurement of police forces at the local level  e≠a 

     ≠non-parametric mathematical programming approach  fAleksander 

     Aristovnik, Janko Seljak, Jernej Mencinger 

215  astr. 1647-1653  g≠Vol. ≠41  i≠iss. ≠4  h≠part ≠2  kmar. 2014 

320  aBibliografija: str. 1653 
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http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2013.08.061


O pravilnem vrednotenju odloča 

malenkost 
  

215$a str 50-95  (pri članku) 

 

Zaradi manjkajoče pike pri str. se enota ni kategorizirala; 

zapis ni vseboval polja 970c. 

 

101$a mul  eng, ger, spa, rus, fre (v reviji)  članek (Z1) 

 

Priloga 1 Pravilnika ARRS: Razlaga pomena oznak Z1, Z2, S 

1A, 1B, 1A =Z1, če revija izhaja v „svetovnem“ jeziku 
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Če članek (še) nima beleženih 

citatov: 
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[COBISS.SI-ID 32683613], [JCR, SNIP, Scopus do 3. 6. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih 
citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]  
kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d,h), SSCI, MBP 

- se povezava (glej rumeno) med zbirkami Cobiss-JCR,SNIP (še) ni 
vzpostavila 

- če čez nekaj časa (npr. en mesec) v njem ne bo podatkov o številu citatov, 
pošljite sporočilo o tem na naslov podpora@izum.si.  

- V sporočilu navedite COBISS.SI-ID članka in pripadajoče podatke iz baz 
WoS ali Scopus. 
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COBISS.SI 
 

1. ČRNIGOJ, Matjaž. Risk averse insiders with specific objective function and capital 
structure choice in European emerging economies. Corporate ownership & control, ISSN 
1727-9232, Autumn 2013, vol. 11, spec. iss., str. 7-17. [COBISS.SI-ID 1703822]  
kategorija: 1C (Z2); uvrstitev: MBP; tipologija ni verificirana  
točke: 30, št. avtorjev: 1  
 
SCOPUS 
 
Corporate Ownership and Control 
Volume 11, Issue 1 H, 2013, Pages 7-17 
Risk averse insiders with specific objective function and capital structure choice in European emerging 
economies 
Črnigoj, M.     
Institute for Economic research, Ljubljana, Slovenia  
ISSN: 17279232 Source Type: Journal Original language: English  
 



Zborniki povzetkov konferenčnih 

prispevkov 

 
Če vsebujejo samo povzetke, se  dosledno dodeli 

tip 2.25. 

 

Obstajajo redke izjeme, ko konferenčni zbornik 

povzetkov vsebuje tudi vabljena predavanja, ki so 

objavljena v celoti. Da bi se ti pravilno kategorizirali, je 

treba temu zborniku dodeliti tip dela 2.31 ali 2.32. 
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Ugotavljanje mednarodnosti 

konference 

Konferenca, organizirana v Republiki Sloveniji, se šteje 

kot mednarodna, kadar je aktivnih udeležencev iz 

tujine najmanj ena tretjina (t.j. imajo objavljen 

referat) . Pri tem se upoštevajo tisti udeleženci, katerih 

prispevki so objavljeni v zborniku, kar je razvidno iz 

kazala vsebine. 
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Sprememba tipa iz 1.01 v 1.08 v reviji 

Če spremenimo tipologijo članku v reviji, ki je 

konferenčna številka  iz 1.01 v 1.08, je treba narediti 

zapis za zbornik (2.3X, 970d) in z njim povezati zapis za 

članek preko ID-ja, da se ustrezno vrednoti   (1.08 v reviji 

= NK). 

 

Pravilnik: „Če je zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov 

objavljen kot redna št. znanstvene revije, ki ustreza 

kategorijam 1. A, B, se prispevki točkujejo po metodologiji za 

znanstvene članke“   

Sicris pretvorba 1.08 1.01 

 

Ostali 1.08 se kategorizirajo po tipu zbornika (tematska št.) 

 

 

 

18.6.2014 

podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev 
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maska A, vezava na nadrejeni vir preko ISSN-ja, tip 1.01 (znanstveni članek) 
KRESAL, Barbara. Zaposlovanje za določen čas v luči domače sodne prakse in primerjalno pravne 
ureditve. Delav. delod., 2008, letn. 8, [št.] 2/3, str. 215-245. [COBISS.SI-ID 2946661]  
kategorija: 1C (Z1); upoštevana uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICD  
točke: 30 
 
maska A, vezava na nadrejeni vir preko ISSN-ja, tip 1.08 (znanstveni referat) (številka revije ni 
obdelana kot zbornik!) 
KRESAL, Barbara. Novejša sodna praksa Sodišča Evropske unije v zvezi s kolektivnimi odpusti. Delav. 
delod., 2010, letn. 10, št. 2/3, str. 189-205. [COBISS.SI-ID 3407461]  
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov  ??; tipologijo je verificiral OSICD  
točke: 5!!  
 
maska A, vezava na nadrejeni vir preko ID-ja zbornika, tip 1.08 (številka revije je obdelana kot 
zbornik) 
KRESAL, Barbara. Odpoved pogodbe o zaposlitvi : 'flexicurity' ali 'securibility'?. V: KRESAL, Barbara 
(ur.). V. dnevi delovnega prava in socialne varnosti : zbornik konference, Portorož, 1. in 2. junij 2006, 
(Delavci in delodajalci, Letn. 6, 2006, št. 2/3). Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2006, str. 
147-162. [COBISS.SI-ID 2514533]  
kategorija: 4D (Z2); tipologijo je verificiral OSICD  
točke: 20 
 

Tematska št. = Proceeding, tip 

2.31, redna št. (970d=0, redna) 



Prošnja za dodelitev višje kategorije 

iz  4C(Z2) v 1A1, 1A2 ali 3B, 3C 

(referat  1.16 ali 1.01 z IF, SNIP) 
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22. ŠTIBLAR, Franjo. Comment on "Does a leapfrogging growth strategy raise the growth rate?" by 

Zhi Wang, Shang-Jin Wei, and Anna Wong. V: Annual World Bank Conference on Development 

Economics, Stockholm, May 31 to June 2, 2010. SEPÚLVEDA, Claudia (ur.). Development 

challenges in a postcrisis world, (Annual World Bank Conference on Development Economics, 

Global). Washington (D. C.): World Bank, cop. 2013, str. 229-243,  [COBISS.SI-ID 519623705]  

kategorija: 4C (Z2);  

točke: 25, št. avtorjev:  



1) Zbornik Development challenges in a postcrisis world  

[COBISS.SI-ID 519623705]   je monografska 

publikacija, ker ima ISBN in DOI monografske 

publikacije: 

 

 

in je dostopen v celoti in po poglavjih  v elektronski 

knjižnici Svetovne banke 
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8522-7  
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http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=519623705
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8522-7
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8522-7
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8522-7
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8522-7
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8522-7
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8522-7
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8522-7
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8522-7
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8522-7
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8522-7


2) Predlog dr. Štiblarja, da prispevek dobi kategorijo 

A1 ali A2 po dokumentu Bibliografska merila 

znanstvene in strokovne uspešnosti 

(http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2013/skupni-

pravilnik-priloga2-nov13-2.pdf )  

  

     ni uresničljiv, ker te kategorije pripadajo    

     člankom v revijah z IF, SNIP… 
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http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2013/skupni-pravilnik-priloga2-nov13-2.pdf
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2013/skupni-pravilnik-priloga2-nov13-2.pdf
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2013/skupni-pravilnik-priloga2-nov13-2.pdf
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2013/skupni-pravilnik-priloga2-nov13-2.pdf
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2013/skupni-pravilnik-priloga2-nov13-2.pdf
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2013/skupni-pravilnik-priloga2-nov13-2.pdf
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2013/skupni-pravilnik-priloga2-nov13-2.pdf
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2013/skupni-pravilnik-priloga2-nov13-2.pdf
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2013/skupni-pravilnik-priloga2-nov13-2.pdf


3) Predlog za uvrstitev v tip 2.01 pa je smiseln, ker 

je nova kategorija 3C(Z1)  z enakim številom 

točk uvrščena v Z1, pri kateri se točke 

znanstvene uspešnosti glede na vedo 

upoštevajo v celoti).  

 

4) Če bi bila založba World Bank na seznamu 

mednarodnih založb, bi prispevek imel 30 točk = 

3B(Z1). 

 

5) Če bi bila zbirka monografije v Wos oz. Scopus, bi 

se lahko vrednotila kot revija 1A1-4 (avtomatska 

pretvorba, algoritem, primer publikacije: Lecture 

Notes in Computer Sciense, LNCS) 
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Monografije 

Zakaj imata znanstvena poglavja ( 1.16) različno 

kategorizacijo, kljub temu, da sta izdana pri isti 

založbi, v okviru monografije iste zbirke.  

 

 Ker imata zapisa publikacij različen tip dela.  

 

Prva je v publikaciji  COBISS.SI-ID 21780454, ki ima  

tip dela 2.01 

 

Druga je v publikaciji  COBISS.SI-ID 1024362018, ki 

ima tip dela 2.02 
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SEDEJ, Tanja, JUSTINEK, Gorazd. Social 

media in international communications : a view 

from senior managemenet. V: BONDAROUK, 

Tanya (ur.), OLIVAS-LUJÁN, Miguel R. (ur.). 

Social media in human resources management, 

(Advanced series in management, ISSN 1877-

6361, 12). Bingley: Emerald, 2013, str. 83-95. 

[COBISS.SI-ID 1024390690]  

kategorija: 3B (Z1); tipologija ni verificirana  

točke: 15, št. avtorjev: 2  
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http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1024390690


JUSTINEK, Gorazd. Measuring export support 

performance. V: RUËL, Huub (ur.). Commercial 

diplomacy and international business : a 

conceptual and empirical exploration, (Advanced 

series in management, ISSN 1877-6361, vol. 9). 

Bingley: Emerald, 2012, str. 141-150, ilustr. 

[COBISS.SI-ID 1024362274], [Scopus do 24. 3. 

2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, 

čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. 

čistih citatov (NC): 0]  

kategorija: 3D (Z2); tipologija ni verificirana  

točke: 10, št. avtorjev: 1  

 

. 
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http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1024362274
http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=2dRBettD&eid=2-s2.0-84887479202


Izpisi, točkovanje 

Država izdaje (tuja, domača monografija) 

 102a (aut) a(svn)  + 210aWien   aLjubljana      

  Kategorizacija je neodvisna od vrstnega reda vnosa 

 

Letnice (lomljene, intervalne) 

 Obstaja (100$cLeto 1, 100$dLeto2) 

 Sedaj se točkuje na oba oz. “vsa vmes”  

 Načrtujejo spremembe 
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Manjkajoči ISBN  NK (S) 
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Izvirna izdaja, nova izdaja, ponatis? 
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Delež  sprememb, potrebnih za novo 

izdajo 

   
ARRS-ju se predlaga dopolnitev pravilnika:  

 

Za izvirno izdajo velja izdaja z bistvenimi 

spremembami oz. vsaj 30 % novega besedila 

(celotno točkovanje).  

Za novo (dopolnjeno, predelano) izdajo velja izdaja z 

manj kakor 30 % novega besedila (polovično 

točkovanje).  

Če delo v izvirniku ni izšlo, se prevod točkuje enako, 

kot bi se točkoval izvirnik.« (970$e posebnosti v 

točkovanju) 

 18.6.2014 Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev 



Zaključena znanstvena zbirka 

podatkov (2.20) iz seznama agencije 

 

• Zaključena 

• Elektronska 

• Javno dostopna 

• Za kategorizacijo (Z) mora biti na seznamu ARRS  

   (Arhiv družboslovnih podatkov (ADP), Fakulteta  

    za družbene vede) 
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Primer 2.20, testni zapisi za Cobiss3 

 

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/hrmsi08/ 
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Seznam: Zaključene znanstvene zbirke podatkov, ki 

se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij 
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ID=31037277 LN=0000154873 N V7 10.10.2013 ODKLJ6::MIRA Updated: 18.02.2014 

ODKLJ6::MIRA Copied: 0  

 

001   
an - nov zapis bl - elektronski viri cm - monografska publikacija d0 - ni hierarhičnega 

odnosa t2.20 - zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus 7ba - latinica  

100   
c2013 ek - odrasli, zahtevno (neleposlovje) hslv - slovenski lba - latinica bd - 

publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu  

1010  aslv - slovenski dslv - slovenski deng - angleški  

102   asvn - Slovenija  

135   ad - besedilo bi - online  

2000  

aUpravljanje človeških virov, Slovenija 2008 bElektronski vir emednarodna primerjalna 

študija d Human resource management, Slovenia 2008 e international comparative 

study fglavni avtorji Kohont, Andrej, Ignjatović, Miroljub gdatoteko podatkov izdelal 

CPO – Center za proučevanje organizacij in človeških virov  

210   aLjubljana cUL, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov d2013  

230   aEl. knjiga  

300   aNasl. z nasl. zaslona  

300   aOpis vira z dne 10. 10. 2013  

300 

300a 

301   

Na voljo tudi jezikovna varianta v angl. 

Dostop do podatkov znotraj el. kodirne knjige ima omejitve in pogoje za uporabo 

aADP-IDNo: HRMSI08  

320   aPovzetek ; Abstract  

330   

zslv - slovenski aMednarodna primerjalna študija o upravljanju človeških virov Cranet 

(www.cranet.org), ki jo koordinira Cranfield University, School of Management iz 

Velike Britanije, poteka že več kot 20 let….. 

1
0
0
b
 
d



18.6.2014 Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev 

 

zeng - angleški aInternational comparative study on human resources management Cranet 

(www.cranet.org), coordinated by the Cranfield University, School of Management, Great 

Britain, has been conducted for over 20 years. The aim of… 

aupravljanje podjetij ačloveški kapital aupravljanje s človeškimi viri akadrovska politika 

azaposleni aupravna kultura amednarodne raziskave aSlovenija zslv - slovenski  

a005.96(497.4)"2008"(0.034.2) s005 b005 c005.9 - Področja menedžmenta  

317371235 aKohont bAndrej 724483 4070 - avtor 83-106 - Univerza v Ljubljani, Fakulteta 

za družbene vede  

33730019 aIgnjatović bMiroljub 712670 4070 - avtor 83-106 - Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za družbene vede  

uhttp://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/hrmsi08/ zDostop do podatkovne datoteke brez 

registracije zDostop do podatkov znotraj elektronske kodirne knjige ima omejitve in pogoje 

za uporabo  

33730019 aIgnjatovič bMiroljub  

 



100$b d = zaključena ob izidu ali v enem   

                  koledarskem letu 

122a časovno pokritje vsebine (datum, interval) 

200$a$b$e  samo podatki slov. verzije (nasl. stran= 

                    predpisani vir, celotni opis raziskave =  

                     dodatni vir) 

300$a lahko opomnimo na angl. verzijo naslova 

            ker ni na naslovnici - v polje 517, ne 200d+510a 

 

Op. o dostopu  v 856$z 

 

Ostale (strokovne) sodelavce v raziskavi v polja 702 

(če njihovega avtorskega prispevka ni, ne sodijo v polje 

200,  navedemo jih v opombi v polju 314) 
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Sodelavci na raziskavi 
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Vrednotenje integrirnih virov 

 

Spletni dnevnik bibliografov Univerze v Mariboru: 

http://biblioum.blogspot.com/search?updated-

min=2013-01-01T00:00:00Z&updated-max=2014-01-

01T00:00:00Z&max-results=12 

 

»Takšnih strani bo vse več, saj je to najcenejša varianta 

publiciranja. Vsebujejo pa že tudi znanstvene prispevke 

(izvirne, pregledne, povzetke).« 

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/6607/0 
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“31. maja 2011 je bil skupen sestanek predstavnikov 

OSIC-ev in IZUM-a. In ne morete si mislit, govorili so 

celo o tipologiji integrirnih virov! V zapisniku je 

integrirnim virom posvečen celo cel stavek: "Treba 

je razmisliti o novi skupini tipologij za integrirne 

vire; OSICD in OSICN skupaj z IZUM-om pripravita 

predlog s kriteriji, določili in tehničnimi rešitvami.” 

Še je torej upanje za enakovredno vrednotenje 

znanstvenega dela v Sloveniji, ne glede na njegovo 

pojavno obliko! Tisti avtorji znanstvenih objav, ki čakajo 

na vnos in priznanje njihovega znanstvenega dela v 

integrirnih virih že leto ali pa še celo več, so verjetno 

ZELO veseli, da bo potrebno razmisliti o implementaciji 

tipologij za integrirne vire!?!” 
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ARRS do nadaljnega takih spletnih publikacij in del 

ne namerava vrednotiti, predvsem pa ne z enakimi 

tipi kot znantvene prispevke v serijskih 

publikacijah. 

 

Obstaja problem preverjanja, verificiranja znanstvenosti 

vsebine in vrednotenja glede na kontekst objave, (ne 

gre samo za »pojavno obliko«!). Obstaja problem 

obvladljivosti in sledljivosti, preverljivosti 

(domnevne znanstvene) kvalitete integrirnih virov. 

»Cenovna in tehnološka ugodnost objavljanja ima 

tudi „inflatorne učinke“ in je žal tisto, ki kot pri vsaki 

»produkciji«, tudi znanstveni, pač bistveno sooblikuje 

kontekst objave. 
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Izvedena dela 

COMARC/B,  Seznam sprememb št. 30, december 

2013 

Dodatek F.9/ 1-10 – Bibliografski zapis za izvedeno 

delo (dogodek)    …. dodano                    

 

http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/

Seznam_SPR_30_za_1_COMARC_B_2013-12.pdf 

Maska N  001$a=n $b=u $c=d $d=0 
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Dogodki, okrogle mize 

1. Veliko raziskovalcev predava na drugih univerzah - 

npr. en dan, kot Erazmus izmenjava. 

2. V obliki različnih izobraževanj, naši raziskovalci     

     izvajajo delavnice, eno urne, celodnevne… 

 

Kako to katalogiziramo? Je to predvideno za vnos? 

 

Načeloma: avtorski prispevki z lastnim naslovom v 

okviru delavnic; če je delavnica avtorska se lahko 

oblikuje v 200 krovni naslov delavnice. 
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Gostovanje na tuji univerzi 
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Daljša gostovanja oz. ponavljajoča 

predavanja v okviru kurikulov so 

življenjepisni podatek 
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Tip 3.25 brez natančne definicije – 

Pobude? 

 
Klasifikacije, šifranti ARRS:   

Raziskovalni rezultati in učinki 

https://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-

rezult.asp 

 

Kar ni predvideno za vnos v Cobiss je prečrtano: 

 

18.6.2014 Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev 

https://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp
https://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp
https://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp
https://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp
https://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp
https://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp


A PUBLICISTIKA 

  A.01 članek  

  A.02 knjiga  

  A.03 poglavje v knjigi  

  A.04 pomembna znanstvena ugotovitev, teorija, zakon  

  A.05 citat  

  A.06 sestavek v enciklopediji  

  A.07 doktorat  

B ZNANSTVENE KONFERENCE 

  B.01 organizator znanstvenega srečanja  

  B.02 predsedovanje programskemu odboru konference  

  B.03 referat na mednarodni znanstveni konferenci  

  B.04 vabljeno predavanje  

  B.05 gostujoči profesor na inštitutu/univerzi  

C UREDNIŠTVO 

  C.01 uredništvo tujega/mednarodnega zbornika/knjige   

  C.02 uredništvo nacionalne monografije 

  C.03 vabljeni urednik revije (guest-associated editor)  

  C.04 uredništvo mednarodne revije  

  C.05 uredništvo nacionalne revije  

  C.06 članstvo v uredniškem odboru  
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D VODENJE 

  D.01 vodenje/koordiniranje (mednarodnih in domačih) projektov  

  D.02 ustanovitev raziskovalnega centra, laboratorija, študija, društva  

  D.03 članstvo v tujih/mednarodnih odborih/komitejih  

  D.04 pobuda za uvedbo novega raziskovalnega področja v Sloveniji  

  D.05 akreditacija laboratorija  

  D.06 zaključno poročilo o tujem/mednarodnem projektu  

  D.07 vodenje centra/laboratorija  

  D.08 upravljanje in razvoj raziskovalnega dela   

  D.09 mentorstvo doktorandom 

  D.10 pedagoško delo  

E NAGRADE 

  E.01 domače nagrade  

  E.02 mednarodne nagrade  
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F APLIKATIVNI REZULTATI 

  F.01 pridobitev novih praktičnih znanj, informacij in veščin  

  F.02 pridobitev novih znanstvenih spoznanj  

  F.03 večja usposobljenost raziskovalno-razvojnega osebja  

  F.04 dvig tehnološke ravni  

  F.05 sposobnost za začetek novega tehnološkega razvoja  

  F.06 razvoj novega izdelka  

  F.07 izboljšanje obstoječega izdelka  

  F.08 razvoj in izdelava prototipa  

  F.09 razvoj novega tehnološkega procesa oz. tehnologije  

  F.10 izboljšanje obstoječega tehnološkega procesa oz. tehnologije 

  F.11 razvoj nove storitve  

  F.12 izboljšanje obstoječe storitve  

  F.13 razvoj novih proizvodnih metod in instrumentov oz. proizvodnih 
procesov  

  F.14 izboljšanje obstoječih proizvodnih metod in instrumentov oz. 
proizvodnih procesov  

  F.15 razvoj novega informacijskega sistema/podatkovnih baz  

  F.16 izboljšanje obstoječega informacijskega sistema/podatkovnih baz  

  F.17 prenos obstoječih tehnologij, znanj, metod in postopkov v prakso  

  F.18 posredovanje novih znanj uporabnikom (seminarji, forumi, konference)  

  F.19 znanje, ki vodi k ustanovitvi novega podjetja ("spin off")  
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  F.20 ustanovitev novega podjetja ("spin off") 

  F.21 razvoj novih zdravstvenih/diagnostičnih metod/postopkov  

  F.22 izboljšanje obstoječih zdravstvenih/diagnostičnih metod/postopkov  

  F.23 razvoj novih sistemskih, normativnih, programskih in metodoloških 
rešitev  

  F.24 izboljšanje obstoječih sistemskih, normativnih, programskih in 
metodoloških rešitev  

  F.25 razvoj novih organizacijskih in upravljavskih rešitev  

  F.26 izboljšanje obstoječih organizacijskih in upravljavskih rešitev  

  F.27 prispevek k ohranjanju/varovanje naravne in kulturne dediščine  

  F.28 priprava/organizacija razstave  

  F.29 prispevek k razvoju nacionalne kulturne identitete   

  F.30 strokovna ocena stanja 

  F.31 razvoj standardov 

  F.32 mednarodni patent 

  F.33 patent v Sloveniji 

  F.34 svetovalna dejavnost 
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G UČINKI APLIKATIVNIH REZULTATOV 

  G.01 razvoj visokošolskega izobraževanja 

    G.01.01 razvoj dodiplomskega izobraževanja 

    G.01.02 razvoj podiplomskega izobraževanja 

  G.02 gospodarski razvoj 

    G.02.01 razširitev ponudbe novih izdelkov/storitev na trgu  

    G.02.02 širitev obstoječih trgov  

    G.02.03 znižanje stroškov proizvodnje 

    G.02.04 zmanjšanje porabe materialov in energije 

    G.02.05 razširitev področja dejavnosti  

    G.02.06 večja konkurenčna sposobnost  

    G.02.07 večji delež izvoza  

    G.02.08 povečanje dobička  

    G.02.09 nova delovna mesta 

    G.02.10 dvig izobrazbene strukture zaposlenih  

    G.02.11 nov investicijski zagon 

  G.03 tehnološki razvoj  

    G.03.01 tehnološka razširitev/posodobitev dejavnosti  

    G.03.02 tehnološko prestrukturiranje dejavnosti  

 
18.6.2014 Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev 



  G.03.03 uvajanje novih tehnologij 

G.04 družbeni razvoj  

  G.04.01 dvig kvalitete življenja 

  G.04.02 izboljšanje vodenja in upravljanja 

  G.04.03 izboljšanje delovanja administracije in javne uprave 

  G.04.04 razvoj socialnih dejavnosti  

  G.04.05 razvoj civilne družbe 

G.05 ohranjanje in razvoj nacionalne naravne in kulturne dediščine in identitete 

G.06 varovanje okolja in trajnostni razvoj 

G.07 razvoj družbene infrastrukture  

  G.07.01 informacijsko-komunikacijska infrastruktura 

  G.07.02 prometna infrastruktura 

  G.07.03 energetska infrastruktura 

G.08 varovanje zdravja in razvoj zdravstvenega varstva  
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ARRS-jev nasvet avtorjem o prilaganju 

dodatnih gradiv k razpisni dokumentaciji 

Pri raziskovalcih so v rubriki “Bibliografija” objavljeni 

Podatki za razpise ARRS (21.05.2014 - Programski 

razpis) 

Za publikacije in dejavnosti, ki  (še) niso v Cobissu oz. 

vnos v Cobiss ni predviden, naj avtorji k prijavam na 

razpise dodajo svoja gradiva, dokazila, izpise  (citati izven 

avtomatiziranega sistema, posebno citiranost v 

monografijah, publikacije v tisku, ki še ne izpolnjujejo vseh 

pogojev za vnos, različne dejavnosti, ki so življenjepisne 

narave  (gl. seznam).  
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Intervju na televiziji - kot članek? 
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Intervju na televiziji - kot dogodek 

s povezavami in ustreznimi indikatorji? 
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Intervju na televiziji – opis celotne 

oddaje, videovsebine iz spletnega 

arhiva oddaj (2.19) ? 

 Sestanek OSIC-ev in IZUM-a, 10. 6. 2014 

OSIC-i so izpostavili problem pri katalogizaciji dogodkov 

tipa 3.11, kjer naj bi katalogizacijska pravila 

prepovedovala vnos povezave do (vira) e-verzije oz. 

do sorodnega vira (kje je dikcija tega pravila in na 

kateri standard o dogodkih se opira?), na podlagi 

katerega je obdelan dogodek. Gre za krajše izseke 

sodelovanja v radijskih ali TV poročilih, prikazih, 

razgovorih, kjer ne obdelajo celotne oddaje, ampak le 

njen del. Ustreznega tipa v drugih skupinah ni. 
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