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Datum: 22. 5. 2017 

Št.: 3-89-2017/02-dso 

 

Spoštovani! 
 

 

V prilogi vam pošiljamo navodila za ažuriranje podatkov v zapisih lokalne baze podatkov in 

navodila za pripravo izpisa Z-SEZ-25: Predlagane tuje serijske publikacije in baze podatkov, pri 

katerem se lahko, glede na podatke v vaši lokalni bazi, pripravita dva obrazca: Tuje serijske 

publikacije in Tuje baze podatkov. Obrazca priložite prijavi na Javni razpis za sofinanciranje 

nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2017, ki ga razpisuje Javna agencija za 

raziskovalno dejavnost RS, datum objave 19. 5. 2017 (povezava na razpis). 

V prilogi so tudi navodila za pripravo izpisov Z-SEZ-28: Tuje serijske publikacije in baze 

podatkov s seznamom knjižnic, kjer jih sofinancira ARRS in Z-SEZ-27: Tuje serijske publikacije 

in baze podatkov s seznamom knjižnic, ki jih imajo naročene. 
 

Izpostaviti želimo pomen doslednosti pri vnosu oz. brisanju kode ARRS med ažuriranjem 

podatkov v lokalni bazi podatkov. Pri gradivu, ki ga prijavljate na razpis, je treba obvezno vnesti 

kodo ARRS in datum poročanja (po navodilih iz priloge). Pri gradivu, ki ga NE boste prijavili na 

razpis, pa morate obvezno brisati kodo ARRS, če je ta ostala vpisana iz preteklih let. Le ob 

doslednem vnosu oz. brisanju kode ARRS, bomo v IZUM-u iz arhiviranih prijavnih podatkov 

knjižnic lahko pripravili korektno poročilo o porabi sredstev za potrebe ARRS. Zato še enkrat: 

pri serijskih publikacijah in bazah podatkov, za katere v tekočem letu ne želite pridobiti 

sredstev ARRS, brišite kodo ARRS iz podpolja 9984\F – Financer, če je ostala vpisana iz 

preteklega leta. 

Arhiviranje podatkov bomo v IZUM-u izvedli v času od 15. 6. 2017 do 23. 6. 2017. 

 

Pripravite si lahko tudi izpisa: 

 Z-SEZ-28: Tuje serijske publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, kjer jih 

sofinancira ARRS 

 Z-SEZ-27: Tuje serijske publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, ki jih imajo 

naročene 

 

Iz izpisov je razvidno podvajanje nabave tuje znanstvene literature in tujih zbirk podatkov v 

sistemu COBISS.SI, ki jih financira ARRS, in tistih, ki jih imate knjižnice naročene. Izpisa sta 

lahko v pomoč pri prijavi na razpis in ju lahko knjižnice same pripravite kadarkoli. Opozorili pa 

bi, da bosta pripravljena izpisa vedno odraz trenutnega, realnega stanja vnesenih podatkov v 

lokalnih bazah knjižnic. 

Knjižnice lahko za potrebe prijave na razpis podatke v svoji lokalni bazi ažurirate do datuma, ki 

ga je ARRS določil kot rok za oddajo prijave (letos: 14. 6. 2017). Zato priporočamo, da si izpisa 

pripravite nekaj dni pred iztekom roka za oddajo prijave, saj bodo tako podatki o stanju po 

knjižnicah v izpisih Z-SEZ-27 in Z-SEZ-28 čim bolj ažurni. Do takrat bo namreč večina 
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knjižnic, ki se prijavljajo na razpis, že uredila podatke v svojih lokalnih bazah, torej bodo 

podatki v izpisih kazali ažurno stanje. 

Priporočamo torej, da naprej uredite in ažurirate vse podatke v lokalni bazi za potrebe izpisa Z-

SEZ-25. Nekaj dni pred oddajo prijave pa glede na novo pripravljena izpisa Z-SEZ-27 in Z-SEZ-

28 zgolj še enkrat preverite podatke ter po potrebi ažurirate določene podatke v lokalni bazi in 

pripravite nov izpis Z-SEZ-25, ki je obvezna priloga k prijavi. 

 

Obveščamo vas, da po oddaji prijave na razpis (prijavo je treba oddati do 14. 6. 2017, in sicer 

najkasneje do 12.00) do vključno 23. 6. 2017 ni dovoljeno ažurirati podatkov iz Priloge. 

Prosimo vas, da to upoštevate in v navedenem terminu (od 15. 6. 2017 do 23. 6. 2017) podatkov 

v lokalni bazi NE ažurirate, saj lahko v IZUM-u le tako zagotovimo pravilno arhiviranje 

podatkov, ki se bodo uporabili pri pripravi poročil o porabi sredstev za potrebe ARRS. 
 

Za dodatna pojasnila pišite na e-naslov podpora@izum.si ali pokličite klicni center IZUM-a na 

telefonsko številko 02/25 20 333. 
 

 

Lep pozdrav! 

 

 

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

Vodja sektorja  v. d. direktorja 

Upravljanje servisov   

 

 

 

 

Priloga: 

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