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A.3 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. 

A.3.1 Sistemske definicije 

V tabeli A.3-1 so prikazane spremenljivke za elektronske vire, 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 A.3-1: Spremenljivke za segment COBISS3/Elektronski viri 

Ime Vrednost Uporaba 

1) Obvezni izvod E – 

uvodno besedilo 

Spoštovani, 

v skladu z določili Zakona o 

obveznem izvodu publikacij 

vam pošiljamo reklamacijo za 

spletne publikacije: 

Reklamacija za obvezni izvod – E 
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2) Obvezni izvod E – 

zaključno besedilo 

Reklamirane publikacije 

oddajte prek portala SVAROG 

http://svarog.nuk.uni-lj.si/. 

Kratka navodila o obveznem 

izvodu spletnih publikacij si 

lahko preberete tudi na spletni 

strani NUK: 

http://www.nuk.uni-

lj.si/informacije/obvezni-

izvod-elektronski-spletni-

nosilci-zapisa (Informacije za 

... / Obvezni izvod publikacij / 

Obvezni izvod spletnih 

publikacij). 

Prosimo za povratno 

informacijo o prejemu tega 

sporočila in o statusu izdaje 

publikacij.  

Lep pozdrav, 

Reklamacija za obvezni izvod – E 

 

A.3.2 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, kopiramo v skupino uporabniških definicij spremenljivk in jo 

tam uredimo.  

 

1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Spremenljivke / Sistemske 

definicije / Elektronski viri. 

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 in prilepi med uporabniške 

definicije. 

Spremenljivka se prekopira v mapo Spremenljivke / Uporabniške 

definicije / Elektronski viri. Če mapa Elektronski viri v skupini 

uporabniških definicij spremenljivk še ne obstaja, se ustvari samodejno. 

4. V podoknu Definicije izbrane skupine v seznamu definicij spremenljivk 

označimo definicijo spremenljivke, ki ji želimo določiti novo vrednost. 

5. Izberemo metodo Definicija / Lastnosti.  

Postopek 
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Odpre se okno Definicija spremenljivke. 

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

"Vrednost" pa vrednost te spremenljivke. 

7. Shranimo podatke. 

 

Sistemsko spremenljivko lahko kopiramo v skupino uporabniških definicij z 

metodama Urejanje / Kopiraj in Urejanje / Prilepi. Če mape Elektronski 

viri še ni, jo moramo pred kopiranjem spremenljivke ustvariti, kar storimo 

tako, da označimo mapo Uporabniške definicije in izberemo metodo Skupina 

/ Nova. 

 

 

Možnosti ... 


	A.3 Spremenljivke
	A.3.1 Sistemske definicije
	A.3.2 Uporabniške definicije


