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Spoštovani! 
 
Obveščamo vas, da so na spletni strani http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-
bibl-baze.pdf objavljeni novi seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze 
podatkov in jih pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti upošteva Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (ARRS).  
 
Z novim pravilnikom ARRS so stopili v veljavo seznami baz po letih, ki veljajo za članke, 
objavljene od leta 2014 naprej. To pomeni, da za članke do vključno leta 2013 veljajo 
kumulativni seznami baz, v katere so se vsa leta revije samo dodajale, ne pa tudi iz njih 
odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla. Od leta 2014 naprej pa se seznami baz vsako leto 
vzpostavljajo na novo. To pomeni, da se članki iz leta 2014 vrednotijo v skladu z uvrstitvijo 
revije v bazo v tem letu. Do prejema seznamov za leto 2015 se tudi članki iz leta 2015 vrednotijo 
v skladu s podatki iz leta 2014.  
 
Na seznamu je tudi povezava do arhiva, ki vključuje kumulativne sezname baz do leta 2013 in 
velja za članke, objavljene do vključno leta 2013. 
 
Podatke v mednarodnih bazah podatkov po potrebi dopolnjujemo sproti. Na podlagi dopolnitev  
v seznamih baz bomo sezname na spletu ažurirali mesečno. 
 
Pri seznamih baz SCI-Expanded in SSCI so podani podatki o uvrščenosti revije v bazo Journal 
Citation Reports (JCR) (z oznako, v katero četrtino v bazi JCR je revija uvrščena). Razloga, 
zakaj pri nekaterih revijah ni podatka o uvrstitvi v četrtino, sta dva: 

– Revije ni v bazi JCR (članki se v tem primeru vrednotijo z vrednostjo točk spodnje 
meje četrte četrtine). 

– Revija je v bazi JCR, vendar ne ta izdaja, ampak izdaja na drugem mediju. Če po 
naslovu revije opazite, da se pri eni izdaji izpiše uvrstitev v četrtino, pri drugi pa ne, 
to pomeni, da v zapisu za tisto revijo, za katero se uvrstitev v četrtino ne izpiše, v 
podpolju 452x manjka podatek o ISSN-ju izdaje na drugem mediju. Ta podatek 
namreč povezuje serijsko publikacijo z drugo izdajo na drugem mediju (npr. izdaja 
tiskane publikacije v elektronski obliki ali obratno). Če so taki zapisi v bazi 
COBIB.SI (tj. imajo v prvem stolpcu povezavo na zapis), jih je treba dopolniti z 
manjkajočim podatkom. Le tako se bodo članki v njej vrednotili pravilno. 

 
Pri seznamih baz Scopus (d) in Scopus (h) so podani podatki o uvrščenosti revije v bazo Source 
Normalized Impact per Paper (SNIP), kjer veljajo enaki principi kot pri bazi JCR. Tudi razlogi 
za neuvrščenost v četrtino so enaki kot pri bazi JCR, z eno izjemo: iz baze SNIP so namenoma 
umaknjene revije, ki imajo faktor vpliva enak 0, saj je njihovo število tako veliko, da bi se sicer 
nekatere uvrstile celo v drugo ali tretjo četrtino. Članki v takšnih revijah se tudi v teh primerih 
vrednotijo z vrednostjo spodnje meje četrte četrtine. 
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V stolpcih A'', A' in A1/2 so s kljukico označene revije, v katerih znanstvene objave po pravilniku 
ARRS (37. člen) sodijo v nadpovprečno znanstveno uspešnost (izjemni dosežki, zelo kakovostni 
dosežki, pomembni dosežki).  
 
 
Lep pozdrav! 
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