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Vsebina  

• Naloge OSIC pri vrednotenju 

raziskovalne uspešnosti  

• Sodelovanje bibliografov z OSICD 

• Vrednotenja vpliva na zapis 

• Način opisa vpliva na vrednotenje 
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Naloge OSIC-ev - 0  

• ne posredujejo bibliografskih podatkov 

• ne določajo kategorij 

• ne računajo točk 

• ne vnašajo citatov 

• ne … 
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Naloge OSIC-ev - 1  

1. Metodološke osnove vodenja bibliografij 

raziskovalcev 

2. Preverjanje tipologije 

3. Organiziranje arbitraže 

4. Redigiranje bibliografskih zapisov s 

spremembo tipologije 

5. - 8. 

http://www.arrs.gov.si/sl/infra/osic/  

11. 12. 2014 Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti 4 

http://www.arrs.gov.si/sl/infra/osic/
http://www.arrs.gov.si/sl/infra/osic/


1. Metodološke osnove - 1 

Sodelovanje pri optimiranju 

metodoloških osnov vodenja bibliografij 

raziskovalcev: 

  

• Tipologija 

• Dodatna navodila 

• Seznami revij v MBP 

• Predlogi za Znanstvenoraziskovalni svet 

za družboslovje  
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http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf
http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Navodila_za_bibliografije_2013_12_13.pdf
http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Navodila_za_bibliografije_2013_12_13.pdf


1. Metodološke osnove - 2 

Spreminjanje tipologije 

• Nov tip dela 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega 

prispevka na konferenci (vabljeno 

predavanje) 
 

• Dopolnitev definicije 

Tip 1.03: Komentarji k člankom (kot pisma 

urednikom se lahko razvrstijo v 1.21 

(Polemika, diskusijski prispevek) 
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1. Metodološke osnove - 3 

Dopolnjevanje dodatnih navodil 

 

• Sestavni deli v tisku  
• Članek nima DOI? 

 

• Izjeme pri vrednotenju prevodov in 
ponatisov 

• monografije v več jezikih 

• nova izdaja najmanj 30 % novega besedila 
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1. Metodološke osnove - 4 

Dopolnjevanje seznamov revij v MBP, ki so 

na seznamu 

Mednarodne bibliografske baze podatkov, 

ki se upoštevajo pri kategorizaciji 

znanstvenih publikacij >>> 

• do 2014 – članek se vrednoti ne glede na 

leto izida 

• od 2015 – članek se vrednoti, če je revija 

na seznamu za  leto izida 
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http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf


1. Metodološke osnove - 5 

Vključenost revij v MBP 

• Podatki o reviji pri založniku 

 

 

 

• Ulrichsweb 
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http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/


1. Metodološke osnove - 6 

Seznami revij za družboslovje pri ponudnikih 

MBP na strani  

http://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/bibliografije  

 

Bibliografske baze podatkov za 

kategorizacijo znanstvenih publikacij 

>>> 
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http://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/bibliografije
http://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/bibliografije
http://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/bibliografije
http://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/bibliografije
http://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/bibliografije/bibliografske-baze-podatkov-za-kategorizacijo-publikacij


1. Metodološke osnove - 7 

Predlogi za Znanstvenoraziskovalni svet za 

družboslovje ARRS 

• dodatne baze podatkov 

• revije, ki se upoštevajo 

• mednarodne založbe 

• konferenčni zborniki 2.31  2.01 

 

Predlagatelji: avtorji, bibliografi, založniki  
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2. Preverjanje tipologije - 1 

Spremljanje in nadziranje ustreznosti 

razvrstitve bibliografskih enot 

raziskovalcev po veljavni tipologiji 

dokumentov/del za vodenje bibliografij v 

sistemu COBISS.SI: 

• tipi del bibliografskih zapisov  
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2. Preverjanje tipologije - 2 

• tipi del, ki se preverjajo  
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2. Preverjanje tipologije - 3 

Verifikacija bibliografskih zapisov 

• zaklepanje praznega podpolja 001t 

• dokazila o recenziji za tipa 2.31 in 2.32 

• prošnja za posredovanje publikacij 
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3. Organiziranje arbitraže - 1 

Organiziranje arbitraže v primeru 

vsebinsko spornih tipologij (v sodelo-

vanju z znanstveno-raziskovalnimi sveti 

ved): 

 

Avtorji  

• Pritožbe na OSICD  

• Pritožbe na ZS za družboslovje 
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4. Redigiranje zapisov - 1 

Redigiranje bibliografskih zapisov s 

spremembo tipologije v primeru 

nepravilnih razvrstitev bibliografskih 

enot: 

• Spreminjanje tipa dela 

• Dopolnjevanje zapisov  

• Popravljanje manjših napak 

• Opozarjanje kreatorjev na napake v 

zapisih 
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4. Redigiranje zapisov - 2 

Kreator   elektronski naslov 
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Sodelovanje bibliografov - 1 

pri optimiranju metodoloških osnov 

vodenja bibliografij raziskovalcev:  

• predlogi za dopolnitev tipologije 

• vprašanja za dodatna navodila 

• dopolnjevanje seznamov revij v MBP 

• predlogi za Znanstvenoraziskovalni svet 

za družboslovje  
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Sodelovanje bibliografov  - 2 

pri preverjanju tipologije: 

• posredovanje (kopij) publikacij 

• sporočila o vnosu neustreznega tipa dela 
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Sodelovanje bibliografov  - 3 

pri organiziranju arbitraže: 

• svetovanje raziskovalcem glede pritožbe  
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Sodelovanje bibliografov - 4 

pri redigiranju bibliografskih zapisov s 

spremembo tipologije: 

• redakcija zapisa, da je v lokalni bazi enak 

kot v COBIB.SI 
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Bibliografija in vrednotenje 

raziskovalcev 

 

Vrednotenje vpliva na  

bibliografski zapis! 

 

Bibliografski zapis vpliva na  

vrednotenje! 
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Podlaga za vrednotenje 

Osebna bibliografija raziskovalca v 

COBIB.SI 

 

Bibliografski zapis  katalog 

+ Tip dela   bibliografija 

+ Obvezna polja   

+ Dodatna polja   vrednotenje 
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Način vrednotenja 

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, 

ocenjevanja in spremljanju izvajanja 

raziskovalne dejavnosti >>> 

 

Priloga 2: Bibliografska merila 

znanstvene in strokovne uspešnosti >>> 

 

Metodologija ocenjevanja prijav za 

razpise >>> 
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http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov13.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2013/skupni-pravilnik-priloga2-nov13-2.pdf
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-14.asp


Vrednotenje vpliva na 

bibliografski zapis 

 
 obvezna polja 

 105e – Oznaka za kazalo 

 

 dodatna polja 

 970 – Polje za potrebe bibliografij 
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970 Polje za potrebe bibliografij 

970b – Skupno število avtorjev 

970c – Število znakov 

970d – Način izida zbornika 

970e – Posebnosti v točkovanju 

970f  – Skupno število sodelavcev pri 

raziskavi 
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Pravila … 1 

 
 Katalogizacijska pravila 

 COMARC/B format za bibliografske 

podatke 

 Tipologija dokumentov/del za vodenje 

bibliografij v sistemu COBISS >>> 

 Dodatna navodila za katalogizacijo 

bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri 

vrednotenju raziskovalne uspešnosti >>>  

 Pravilnika ARRS >>>  >>> 
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http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf
http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Navodila_za_bibliografije_2013_12_13.pdf
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov13.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-14.asp


Kategorizacijska polja v zapisih 

 
 za vse vrste objav 

 za članke (1.01, 1.02, 1.03) 

 za monografije (2.01) 

 za konferenčne zbornike (2.31, 2.32) 

 za sestavke ali poglavja (1.16)  

 za prispevke na konferenci (1.06, 1.08) 

 za posnetke (2.18), raziskave (2.20), 

nove sorte (2.22), patente (2.24) 
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Polja – vsi zapisi – tip dela - 1 

001t – Tipologija 

 

 

 

 

 

 obvezno polje 

 za razvrstitev enot, kategorizacijo in 

točkovanje  
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Polja – vsi zapisi – tip dela - 2 

 
1.20 ali 1.16 
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1.20 Predgovor, spremna beseda 

Kratek sestavek pred ali za glavnim besedilom, ki 

govori o tem besedilu in o njegovem avtorju. 

Pozdravne besede, zahvale ipd. se ne obdelujejo. Kadar 

gre za uvodne ali spremne študije znanstvenega ali 

strokovnega značaja, se lahko razvrstijo v 1.16 ali 1.17. 

 

 



Polja – vsi zapisi – tip dela - 3 

 
2.18 ali … 
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2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali 

video posnetek 

Objava znanstvenih problemov in izsledkov na filmskem 

ali magnetnem traku ali na drugem elektronskem nosilcu 

informacij. Reklamni filmi, predstavitve podjetij, 

videoposnetki predavanj ipd. ne sodijo v to kategorijo. 

 

 



Polja – vsi zapisi –  jezik - 1 

 
101 –  Jezik enote: prvi indikator (Indikator 

prevoda): 1 – enota je prevod 

 

Prevodi se točkujejo s 50 % točk 

 

970e – Posebnosti v točkovanju:  

0 – delu pripadajo vse točke 
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Polja – vsi zapisi –  jezik - 2 
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1011  aeng - angleški cslv - slovenski  

  

2000  

aReligious separation and political intolerance in 

Bosnia-Herzegovina fMitja Velikonja gtranslated from 

Slovenian by Rang'ichi Ng'inja  

205   a1st ed.  

210   
aCollege Station (Texas) cTexas A&M University Press 

d2003  

215   aXIV, 365 str. cilustr. d25 cm  

2252  aEastern European studies vǂNo.ǂ20  

320   aBibliografija: str. 335-350  

  

970   e0 - delu pripadajo vse točke  



Polja – vsi zapisi – obseg - 1 

 
215a – Posebna oznaka gradiva in obseg  

 ali 

970c – Število znakov 

 

za ugotavljanje števila strani 
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Polja – vsi zapisi – obseg - 2 

Če ni podatka o številu strani, ima konferenčni 

prispevek 50 % točk. 
    

2. NOVČIĆ, Branka, ŠEGOTA, Tina. Marketing 

communication strategy of reusable branded bottle EQUA 

on the ex-Yugoslavia market. V: LEVI-JAKŠIĆ, Maja (ur.), 

BARJAKTAROVIĆ RAKOČEVIĆ, Slađana (ur.). Innovative 

management & business performance : [symposium 

proceedings]. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of 

Organizational Sciences, 2012. [COBISS.SI-ID 515288730]  

kategorija: 4C (Z2); tipologija ni verificirana  

točke: 6.25, št. avtorjev: 2 
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http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=515288730


Polja – vsi zapisi – obseg - 3 

Če ni podatka o številu strani, ima članek 80 % 

točk 

 

2. HOJNIK, Janja. Deset let slovenskega prilagajanja 

notranjemu trgu EU : izkušnje in izzivi. Podjetje in delo, 

ISSN 0353-6521, 2014, letn. 40, št. 3/4, str. [COBISS.SI-

ID 13808465]  

kategorija: 1C (Z1); uvrstitev: MBP; tipologija ni verificirana  

točke: 24, št. avtorjev: 1  
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http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=13808465


Polja – vsi zapisi – obseg - 4 

Zapis članka nima podpolja 215a  
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Polja – vsi zapisi – 675c - 1 

675c – Vrstilec za iskanje 

 

Prvi ali edini vrstilec 

 za delitev točk na Z1 in Z2 glede na vedo 

 posebno točkovanje humanističnih 

monografij 
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Polja – vsi zapisi – 675c - 2 

Z1 -  točke znanstvene uspešnosti glede na          

 vedo, ki se upoštevajo v celoti 

Z2 -  točke znanstvene uspešnosti glede na 

 vedo, ki se skupaj s strokovno 

 uspešnostjo upoštevajo do največ      

 15 % skupnih točk 

S -    točke strokovne uspešnosti glede na 

 vedo 
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Polja – vsi zapisi –  avtor - 1 

700 Osebno ime – primarna odgovornost  

701 Osebno ime – alternativna odgovornost 

702 Osebno ime - sekundarna odgovornost*  

 ali 

970b – Skupno število avtorjev 

 

za ugotavljanje števila avtorjev 

 

* samo koda avtorstva 070 
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Polja – vsi zapisi –  avtor - 2 

Sodelavci v raziskovalnih skupinah (pri člankih)  

 

Kadar so pri člankih poleg avtorjev navedeni tudi 

sodelavci v raziskovalni skupini (study group), avtorje 

članka vnesemo v polje 700 oz. 701, sodelavce v 

raziskovalni skupini, ki niso avtorji članka, pa v polje 

702 (v podpolje 4 vnesemo kodo 927 – sodelavec pri 

raziskavi).  
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Polja – vsi zapisi – dodatna - 1 

970e  – Posebnosti v točkovanju 

1 – Izloči se iz točkovanja 
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Polja – vsi zapisi – dodatna - 2 

970f  – Število sodelavcev pri raziskavi) 

 

„[…] članom projektne skupine točke ne 

pripadajo, število točk prispevka se deli 

samo s številom avtorjev.“ (Predlog 

sprememb pravilnika - 35. člen) 
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Polja – članki - 1 

011a – ISSN pri člankih 

 

Omogoča upoštevanje podatkov v zapisu 

serijske publikacije. 

• jezik:   1C  Z1 ali Z2 

• kategorija 
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Polja – članki - 2 

011a – ISSN pri člankih 
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Polja – serijske publikacije - 1 

 
011e  ali   011c (in 011f)  

 

452 – Druga izdaja na drugem mediju 

452a – Stvarni/ključni naslov 

452x – ISSN 
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Polja – serijska publikacija - 2 

 Zapis članka 

 

 

Zapis serijske 

 

 

JCR 
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Polja – serijska publikacija - 3 

 zapis serijske –  začasna številka 

zapis članka – neverificirani ISSN 
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Polja – monografije - 1 

 
010a – ISBN 

102a – Država izida ali izdelave    

(105e – Oznaka za kazalo)*   

205a – Navedba izdaje 

205b – Navedba ponatisa 

210a – Kraj izida, … 

210c – Ime založnika, … 

 

* obvezno, a se ne uporablja pri kategorizaciji 
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Polja – monografije - 2 

Tipkarska naapaka v 210c 
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Polja – monografije - 3 

225a – Naslov zbirke 

225x – ISSN zbirke 

225v – Številčenje v zbirki  

 

če ima knjižna zbirka faktor vpliva 
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675c – Vrstilec za iskanje  

• vrstni red podpolj 675c 

• upošteva se prvo podpolje 

 

Predvideno 

• založbe v Book Citation Index (WOS) 

• založba ARRS za humanistiko 
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Polja – monografije - 4 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/bookcitationindex/


Znanstvena monografija (2.01) 

 

Mednarodna založba   160 točk 

Tuja ali domača založba, če je 160 točk 

humanistična (po vrstilcu UDK) 

vrednotenje za humanistiko 

Tuja založba    120 točk 

Domača založba     80 točk 
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Polja – monografije - 5 



Polja – konferenčni zborniki 

(2.31, 2.32) 

 
105b – Kode za vrsto vsebine: z - zbornik 

105c – Oznaka za konf. publ.:  1 – publikacija 

s konf. ali sestanka 

225a – Naslov 

225x – ISSN 

225v – letnik, številka  

970d – Način izida zbornika: 0 – redna, 1 – 

izredna številka revije 
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Polja – sestavki, poglavja 

 
4641 ID matične enote (monogr. publ.) 

 

Omogoča upoštevanje podatkov v zapisu 

matične publikacije. 

• UDK za iskanje 

• država   3C  Z1 ali Z2 

• založba 
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Polja – prispevki na konferenci 

 
4641 ID monogr. publ. 

 ali 

011a – ISSN in 4641 ID monogr. publ. 

 

• tip zbornika: 2.31, 2.31  
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Polja – sestavni deli v tisku 

 
001a – Status zapisa:  

p – predhodni nepopolni zapis (CIP) 

 

001g – Koda popolnosti zapisa: 

2 – podnivo 2 (zapis CIP) 

 

017a – DOI 

0172 – doi 
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Polja – druge vrste objav 

 
za filme, posnetke (2.18), nove sorte (2.22) in 

patente (2.24) 

001t – Tipologija 

 

raziskave (2.20) 

001t – Tipologija 

856u – Enotna lokacija vira (URL) 
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Način opisa - 1 

Način opisa vpliva na vrednotenje  

 

avtor poglavja  

 ali 

soavtor monografije 
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Način opisa - 2 

37. člen pravilnika: ocena A'', A' 

 

- objava monografije pri mednarodni 

znanstveni založbi s seznama agencije; 

znanstvena monografija izdana pri tuji 

založbi, ali pri domači založbi, če je 

monografija s področij humanistike (po 

vrstilcu UDK) in se vrednotenje izvaja za 

humanistiko. 
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Način opisa - 3 

Avtor poglavja je soavtor zbornika 
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Vrednotenje je pravilno 

 
 če so bibliografski zapisi pravilni in 

 če je kategoriziranje pravilno*  

 

* Dopolnjeni seznami revij v bazah podatkov 

* Odobreni predlogi na ZSV ARRS  

 

Za bibliografijo in vrednotenje so 

soodgovorni avtorji in bibliografi. 
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