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B.2 SPREMENLJIVKE 

Spremenljivke so deli definicij izpisov, ki določajo besedilo v izpisu (npr. v 
dokumentu, statistiki …). Uporabniki lahko spremenljivkam določimo svoje 
vrednosti. 

Spremenljivke, ki jih pripravi IZUM, so shranjene v skupini sistemskih 
definicij spremenljivk v segmentu COBISS3/Izpisi. Če želimo spremeniti 
vrednost določene spremenljivke, definicijo te spremenljivke prekopiramo v 
skupino uporabniških definicij spremenljivk in jo tam uredimo. 

Za urejanje definicij spremenljivk potrebujemo pooblastilo RPT_VAR – 
vzdrževanje spremenljivk in razvrstitev. 

B.2.1 Sistemske definicije 

V tabeli B.2-1 so prikazane spremenljivke za serijske publikacije, definirane v 
segmentu COBISS3/Izpisi. V prvem stolpcu je izpisano ime spremenljivke, v 
drugem stolpcu je izpisana njena vrednost, v tretjem stolpcu pa so našteti izpisi, 
v katerih se ta spremenljivka upošteva. 

 

Tabela B.2-1: Spremenljivke za segment COBISS3/Serijske publikacije 

Ime Vrednost Uporaba 

1) Vodja SP  vsi izpisi (razen Zahvala darovalcu) 

2) Naziv vodje SP  vsi izpisi v domačem jeziku (razen 
Zahvala darovalcu) 

3) Naziv vodje SP (eng)  vsi izpisi v angleškem jeziku (razen 
Zahvala darovalcu) 

4) Vodja knjižnice  Zahvala darovalcu 

5) Naziv vodje knjižnice  Zahvala darovalcu v domačem jeziku 

6) Naziv vodje knjižnice 
(eng) 

 Zahvala darovalcu v angleškem jeziku 

7) Znanstveni naslov 
vodje  knjižnice 

 Zahvala darovalcu v domačem jeziku 

8) Znanstveni naslov 
vodje knjižnice (eng) 

 Zahvala darovalcu v angleškem jeziku 
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9) Obvezni izvod SP – 
uvodno besedilo 

Spoštovani! 

Zakon o obveznem izvodu 
publikacij (Uradni list 
Republike Slovenije št. 69/06 
in 86/09) zavezuje založnika, 
da v 15 dneh po izidu oziroma 
začetku distribucije Narodni in 
univerzitetni knjižnici predloži 
16 izvodov (javno 
financiranje) oziroma 4 izvode 
(zasebno financiranje) vsake 
publikacije na kateremkoli 
nosilcu zapisa. 

Kratka navodila o pošiljanju 
obveznih izvodov in Zakon o 
obveznih izvodih si lahko 
preberete na spletni strani 
NUK: http://www.nuk.uni-lj.si 
/ Založniki / Obvezni izvod. 

Reklamacija za manjkajoče zvezke 

10) Obvezni izvod SP – 
zaključno besedilo 

Obveznim izvodom naj bo 
priložen dobavni list v 2 
izvodih (enega bomo potrdili 
in vam ga vrnili). Če ste nam 
omenjene številke že poslali 
ali če je publikacija prenehala 
izhajati, vas prosimo, da nas 
obvestite, da se izognemo 
nadaljnjim reklamacijam. 

Za vse informacije smo vam 
na voljo. 

Reklamacija za manjkajoče zvezke 

 

B.2.2 Uporabniške definicije 

Spremenljivkam določamo nove vrednosti v segmentu COBISS3/Izpisi. 
Segment je dosegljiv iz brskalnika z izbiro Sistem / Segment Izpisi.  

Če želimo spremenljivki določiti novo vrednost, ki naj se upošteva v izpisu, 
definicijo te spremenljivke, ki je shranjena v skupini sistemskih definicij 
spremenljivk, prekopiramo v skupino uporabniških definicij spremenljivk, in 
jo tam uredimo.  

 

1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Spremenljivke / Sistemske 
definicije / Nabava in SP. 

V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine. 

2. V seznamu definicij spremenljivk označimo definicijo spremenljivke, ki ji 
želimo določiti novo vrednost. 

Postopek 
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3. Izberemo metodo Urejanje / Kopiraj in prilepi med uporabniške 
definicije. 

Spremenljivka se prekopira v mapo Spremenljivke / Uporabniške 
definicije / Nabava in SP. Če mapa Nabava in SP še ne obstaja v skupini 
uporabniških definicij spremenljivk, se samodejno ustvari. 

4. V podoknu Definicije izbrane skupine v seznamu definicij spremenljivk 
označimo definicijo spremenljivke, ki ji želimo določiti novo vrednost. 

5. Izberemo metodo Definicija / Lastnosti.  

Odpre se okno Definicija spremenljivke. 

6. Spremenimo podatke. Pri "Ime" lahko spremenimo ime spremenljivke, pri 
"Vrednost" pa vrednost te spremenljivke. 

 

Primer:  

Če želimo, da se na izpisih izpiše Janez Novak kot vodja revijskega 
oddelka, vpišemo pri spremenljivki Vodja SP vrednost Janez Novak, pri 
spremenljivki Naziv vodje SP  pa vrednost Vodja revijskega oddelka. 

 

7. Shranimo podatke. 
 

Sistemsko spremenljivko lahko prekopiramo v skupino uporabniških definicij z 
metodama Urejanje / Kopiraj in Urejanje / Prilepi. Če mape Nabava in SP 
še ni, jo moramo pred kopiranjem spremenljivke ustvariti, kar storimo tako, da 
označimo mapo Uporabniške definicije in izberemo metodo Skupina / Nova. 

 
 

 

Možnosti ... 


	B.2 Spremenljivke
	B.2.1 Sistemske definicije
	B.2.2 Uporabniške definicije


