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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 medknjižnično izposojo, 

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 medknjižnično izposojo 

Ime Vrednost Uporaba v izpisih 

1) Oddelek za MI  Oddelek za medknjižnično izposojo Dobavnica in Obvestilo v 

domačem jeziku 

2) Oddelek za MI (eng) Interlibrary Loan Dobavnica in Obvestilo v 

angleškem jeziku 

3) Dobavnica – opomba za 

izposojo  

Prosimo, da izposojeno gradivo vrnete 

do navedenega datuma. Če katerega od 

izvodov poškodujete ali izgubite, ste 

dolžni poravnati stroške nabave novega 

gradiva ali ga nadomestiti z novim 

izvodom. 

Dobavnica v domačem jeziku 

4) Dobavnica – opomba za 

izposojo (eng) 

Please return the (borrowed) item by 

the due date. For any lost or damaged 

item you will be charged a respective 

fee for purchasing a new material or 

replacing the lost item with a new one. 

Dobavnica v angleškem jeziku 

5) Dobavnica – opomba za 

nakup  

Pri uporabi gradiva ste dolžni 

upoštevati določila Zakona o avtorski in 

sorodnih pravicah. 

Dobavnica v domačem jeziku 
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6) Dobavnica – opomba za 

nakup (eng) 

The usage of the material is subject to 

the Copyright and Related Rights Act. 

Dobavnica v angleškem jeziku 

7) Naziv podpisnika na levi 

strani računa  

 Račun v domačem jeziku 

8) Naziv podpisnika na levi 

strani računa (eng) 

 Račun v angleškem jeziku 

9) Naziv podpisnika na 

desni strani računa 

 Račun v domačem jeziku 

10) Naziv podpisnika na 

desni strani računa (eng) 

 Račun v angleškem jeziku 

11) Ime podpisnika na levi 

strani računa 

 Račun v domačem in 

angleškem jeziku 

12) Ime podpisnika na desni 

računa 

 Račun v domačem in 

angleškem jeziku 

13) Vodja knjižnice  Vsi izpisi v domačem in 

angleškem jeziku (razen 

Zahtevek za MI, Interno 

naročilo in Račun) 

14) Naziv vodje knjižnice  Vsi izpisi v domačem jeziku 

(razen Zahtevek za MI, 

Interno naročilo in Račun) 

15) Naziv vodje knjižnice 

(eng) 

 Vsi izpisi v angleškem jeziku 

(razen Zahtevek za MI, 

Interno naročilo in Račun) 

16) Klavzula na računu – 42. 

člen ZDDV-1 

V skladu s 13. točko prvega odstavka 

42. člena ZDDV-1 davek ni obračunan. 

Račun v domačem jeziku 

17) Klavzula na računu – 42. 

člen ZDDV-1 (eng) 

Tax will not be added in accordance 

with Article 42, par. 1, item 13, of the 

Value Added Tax Act. 

Račun v angleškem jeziku 

18) Klavzula na računu – 94. 

člen ZDDV-1 

V skladu s prvim odstavkom 94. člena 

ZDDV-1 davek ni obračunan. 

Račun v domačem jeziku 

19) Klavzula na računu – 94. 

člen ZDDV-1 (eng) 

Tax will not be added in accordance 

with Article 94, par. 1, of the Value 

Added Tax Act. 

Račun v angleškem jeziku 

20) Račun – uvodno besedilo Prosimo, da znesek poravnate do 

datuma zapadlosti, sicer vam bomo po 

tem roku zaračunali zakonite zamudne 

obresti. 

Račun v domačem jeziku 

21) Račun – uvodno besedilo 

(eng) 

Please note that if payment is not 

received by the due date, statutory 

interest on late payment will be applied 

after this period. 

Račun v angleškem jeziku 
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22) Obvestilo o poteku roka 

izposoje – besedilo 

Prosimo, da takoj vrnete gradivo, ki mu 

je potekel rok izposoje: 

Obvestilo o poteku roka 

izposoje v domačem jeziku 

23) Obvestilo o poteku roka 

izposoje – besedilo (eng) 

Please, immediately return the overdue 

item(s): 

Obvestilo o poteku roka 

izposoje v angleškem jeziku 

 

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 / Medknjižnična izposoja.   

V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine.  

2. V seznamu definicij spremenljivk označimo definicijo spremenljivke, ki ji 

želimo določiti novo vrednost. 

3. Izberemo metodo Urejanje / Kopiraj. 

4. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Spremenljivke / 

Uporabniške definicije / Medknjižnična izposoja, v katero bomo shranili 

uporabniško definicijo spremenljivke (če mape Medknjižnična izposoja še 

ni, jo ustvarimo tako, da označimo mapo Uporabniške definicije in 

izberemo metodo Skupina / Nova).  

5. Izberemo metodo Urejanje / Prilepi.  

6. V podoknu Definicije izbrane skupine v seznamu definicij spremenljivk 

označimo definicijo spremenljivke, ki ji želimo določiti novo vrednost.  

7. Izberemo metodo Definicija / Lastnosti.  

Odpre se okno Definicija spremenljivke.  

8. Spremenimo podatke. Pri "Ime" lahko spremenimo ime spremenljivke, pri 

"Vrednost" pa njeno vrednost. 

9. Shranimo podatke. 

 

Postopek 
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