
Navodila za oddajo periodičnih publikacij za potrebe pridobitve sofinanciranja s strani 
ARRS 

 
Postopek oddaje 
 
Za oddajo vam je na voljo portal Svarog. Pred oddajo se je potrebno na portalu registrirati. Pri oddaji 
je potrebno vnesti nekaj osnovnih podatkov o publikacij, pripeti ustrezno(e) datoteko(e) in določiti 
pogoje dostopa (prost ali omejen). Publikacije, označene s prostim dostopom, objavljamo na portalu 
www.dlib.si od koder so javno in prosto dostopne komurkoli od koderkoli. Tiste, ki so označene z 
omejenim dostopom, bodo ravno tako objavljene na portalu dLib.si, ampak bodo zaklenjene in bodo 
na voljo le za študijske in raziskovalne namene v prostorih NUK.  
 
Vse oddane publikacije pregleda eden od administratorjev portala. Če je z oddajo vse v redu, sproži 
sistemsko potrdilo o prejemu elektronske publikacije za posamezno številko, ki ga najdete v zavihku 
Sporočila. Potrdilo, ki ga je možno tudi natisniti, vam bo služilo kot dokazilo, da ste publikacijo oddali 
in s tem izpolnili pogoj za sodelovanje na razpisu ARRS. Potrdilo o prejemu publikacij v Svarog , ki 
služi za dokazilo o oddaji pri ARRS, si lahko za poljubno število oddanih publikacij pripravite tudi sami, 
in sicer: 
 

V vašem profilu v Svarogu izberete zavihek Seznam publikacij, kliknete na ikono  (levo 
zgoraj nad tabelo naslovov),  ki vam v tabeli omogoči izbiro oddanih naslovov  (izberete tiste 
naslove, za katere želite izdelati potrdilo) in s potrditvijo gumba Generiraj poročilo! kreirate 
.pdf dokument, ki ga lahko kot potrdilo o oddaji in izpolnjeni obveznosti pošljete ARRS. 

 
Publikacije je možno oddati tudi na katerega od naslednjih načinov: 
 

- po elektronski pošti na naslov dlib@nuk.uni-lj.si; 
- po običajni pošti ali osebno na prenosnem fizičnem nosilcu (CD, DVD, USB ključ). Naslov za 

pošiljanje: Služba za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice, Narodna in univerzitetna 
knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana; 

- če so publikacije brezplačno in prosto dostopne na vaši spletni strani, jih lahko, po 
predhodnem dogovoru, pridobimo in shranimo sami. 

 
Drugače kot pri oddaji prek Svaroga, je v vseh zgornjih primerih potrebno za objavo izpolniti dogovor 
o vključitvi publikacije na portal dLib.si. Izpolnjen in podpisan dogovor je potrebno v dveh izvodih 
poslati na naslov: Uprava NUK, Turjaška 1, 1000 Ljubljana. Za dokazilo o oddaji je v tem primeru 
potrebno zaprositi posebej prek elektronskega naslova dlib@nuk.uni-lj.si. 
 
Oblika in format oddanih publikacij 
 
Predpisan format oddanih datotek je PDF ali PDF/A format. Če je publikacija na voljo v drugih 
formatih in je brez izgube bistvenih oblikovnih ali vsebinskih elementov ni možno pretvoriti v enega 
od navedenih formatov,  se za pomoč pri oddaji obrnite na dlib@nuk.uni-lj.si. 
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Če publikacija vsebuje članke, ki so posamezno obdelani (dobijo zapis) v sistemu COBISS, je potrebno 
vsako številko oddati v obliki posameznih člankov (vsak članek v svoji datoteki). Pri oddaji določene 
številke na portal Svarog v tem primeru pripnite vse datoteke člankov, ki tvorijo številko. Če članki ne 
dobijo zapisa v sistemu COBISS, je potrebno oddati celotno številko v eni sami datoteki. 
 
Kadar oddajte celotno številko v eni datoteki, mora ta vsebovati tudi naslovno stran. Vsaka oddana 
publikacija mora vsebovati vse elemente in sestavne dele, ki jih vsebuje tudi tiskani izvod (naslovna 
stran, kolofon itd). 
 
Objava na portalu www.dlib.si 
 
Oddaja publikacij v sistem Svarog ne pomeni avtomatične objave na portalu Digitalne knjižnice 
Slovenije – dLib.si. Za objavo na www.dlib.si je potrebno vsako datoteko ustrezno obdelati in 
pridobiti metapodatke, ki tvorijo zapis na portalu. Zaradi kadrovske stiske in vedno večje količine 
pridobljenega gradiva včasih do objave pride šele v roku nekaj tednov ali (zelo redko) celo mesecev. 
Za izpolnitev pogojev razpisa ARRS o sofinanciranju periodike zadostuje oddaja publikacij v sistem 
Svarog, kar dokazujete z zgoraj navedenim dokazilom, ki ga prejmete ob oddajo v sistem Svarog oz. 
preko zahtevka na dlib@nuk.uni-lj.si. 
 
Če je publikacija, ki jo oddajate, plačljiva, se lahko pri njeni oddaji odločite za objavo z zamikom 
(največ eno leto) in s tem zaščitite vaše komercialne interese. Pri oddaji prek portala Svarog lahko 
zamik določite v obrazcu, ki ga izpolnite pri vsakokratni oddaji. V primeru drugega načina oddaje je 
potrebno morebitni zamik navesti ob oddaji Dogovora o vključitvi publikacije na portal dLib.si.  
 
 
 
Služba za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice      4.7.2015  
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