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Datum: 25. 4. 2016 

Št.: 3-21-2016/02-dso 

 

Spoštovani! 
 

Pri prijavi na Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 

2016 izpisa COR009 in COR010, pripravljena v segmentu COBISS2/Izpisi, nista več obvezni 

prilogi. Od zdaj naprej je obvezna priloga izpis Z-SEZ-25, ki ga pripravite v segmentu 

COBISS3/Izpisi. 

Prosimo vas, da zaradi omenjene spremembe ta dopis s prilogo čim bolj natančno 

preberete.  
 

V prilogi vam pošiljamo navodila za ažuriranje podatkov v zapisih v lokalni bazi podatkov ter za 

pripravo izpisa Z-SEZ-25, pri kateri se pripravita dva obrazca: Tuje serijske publikacije in Tuje 

baze podatkov. Oba obrazca sta obvezni prilogi k prijavi na Javni razpis za sofinanciranje 

nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2016, ki ga razpisuje Javna 

agencija za raziskovalno dejavnost RS, datum objave 22. 4. 2016 (povezava na razpis). 
 

Pri ažuriranju podatkov bi zlasti želeli izpostaviti, da je treba pri gradivu, ki ga prijavljate na 

razpis, obvezno vnesti kodo ARRS in datum poročanja (po navodilih iz priloge), pri gradivu, ki 

ga ne boste prijavili na razpis, pa morate obvezno zbrisati kodo ARRS.  
 

V pomoč knjižnicam pri prijavi na razpis smo do zdaj v IZUM-u pripravili dva seznama 

COR001, iz katerih je bilo razvidno podvajanje nabave mednarodne znanstvene literature in 

mednarodnih zbirk podatkov v sistemu COBISS.SI. Zdaj si knjižnice takšna seznama pripravite 

same. V programski opremi COBISS3 lahko pripravite izpisa Z-SEZ-27: Tuje serijske 

publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, ki jih imajo naročene in Z-SEZ-28: Tuje 

serijske publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, kjer jih sofinancirana ARRS. Bodite 

pozorni na to, da bosta pripravljena izpisa vedno kazala trenutno stanje vnesenih podatkov v 

lokalnih bazah knjižnic. 
 

Hkrati vas obveščamo, da po oddaji prijave na razpis (prijavo je treba oddati do 18. 5. 2016, in 

sicer najkasneje do 12. ure) do vključno 31. 5. 2016 ni dovoljeno ažurirati podatkov iz priloge. 

V tem času bomo namreč v IZUM-u arhivirali podatke, da jih bomo lahko uporabili pri pripravi 

poročil o porabi sredstev za potrebe ARRS. 
 

Lep pozdrav! 

 

Romana Muhvič Šumandl, l.r.  Davor Šoštarič, l.r. 

Vodja sektorja  Direktor 

Upravljanje servisov   

 

 

Priloga: 

- Navodila za ažuriranje podatkov ter pripravo izpisov Z-SEZ-25, Z-SEZ-27 in Z-SEZ-28 

 

 

 

https://www.arrs.gov.si/sl/infra/tujlit/razpisi/16/razp-tujlit-16.asp

