PRILOGA
UKINJANJE PRAVILA DODATNIH VPISOV: PRIMERI
(december 2020, vezano na dokument številka: 61214-1/2021)

Primer 1:
2000 aSistem kvalifikacij na področju tekstila in usnjarstva f[avtorici Darija Štarkl, Petra
Prebil Bašin gfotografije iStock, Shutterstock]
300 aAvtorici navedeni v kolofonu
700 1 3133614947 aŠtarkl bDarija 4070 - avtor
701_1 3227594339 aPrebil Bašin bPetra 4070 - avtor
Publikacija je delo dveh avtoric. Izpolnjeno je polje 700, vrednost indikatorja v polju 200 je
0. Prvi indikator v polju 701 nima določene vrednosti.

Primer 2:
2000 aKirurško zdravljenje neplodnosti eIX. spominski sestanek akad. prof. dr. Lidije
Andolšek-Jeras eLjubljana, 29. november 2013 ezbornik f[urednika Andrej Vogler,
Eda Vrtačnik Bokal]
702_1 32716515 aVogler bAndrej 706976 4340 - urednik
702_1 33637347 aVrtačnik-Bokal bEda 712177 4340 - urednik
3289213795 aSpominski sestanek akad. prof. dr. Lidije Andolšek-Jeras d9 f2013
71012
eLjubljana
Publikacija je zbornik srečanja. Izpolnjeno je polje 710, vrednost indikatorja v polju 200 je 0.
Prvi indikator v poljih 702 nima določene vrednosti

Primer 3:
2000 aTri drame fMirko Zupančič
32710 0Vsebina na nasl. str.: aElektrino maščevanje aČarobnice aPotovalci
423 0 12000 - Naslov in navedba odgovornosti - Naslov ni pomemben aElektrino
maščevanje aČarobnice aPotovalci 1700 1 - Osebno ime - primarna odgovornost Vnaša se priimek in ime aZupančič bMirko 4070 - avtor
700 1 31577571 aZupančič bMirko 700596 4070 - avtor
Publikacija je avtorsko delo, ima zbirni naslov, Naslovi vsebovanih del in avtor so navedeni v
polju 423. Vrednost drugega indikatorja v polju 423 je 0.
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Primer 4:
2001 aSlovenska podjetja in izzivi transformiranja poslovanja bElektronski vir eslovenski
podjetniški observatorij 2019 favtorji Barbara Bradač Hojnik ... [et al.] gurednika
Miroslav Rebernik, Karin Širec
300 aV kolofonu tudi nasl. v angl.: Slovenian enterprise and the challenges of
transforming business
5100 aSlovenian enterprise and the challenges of transforming business zeng
701_1 353587043 aBradač Hojnik bBarbara 725843 4070 - avtor
701_1 34207715 aPrimec bAndreja 715376 4070 - avtor
701_1 34432739 aDenac bMatjaž 716428 4070 - avtor
701_1 32953571 aMočnik bDijana 708344 4070 - avtor
702_1 34473699 aŠirec bKarin 717192 4340 - urednik
702_1 32725475 aRebernik bMiroslav 707017 4340 - urednik
Publikacija je delo več kot treh avtorjev, navedena sta tudi urednika. Prvi indikator v poljih
701 in 702 nima določene vrednosti.

Primer 5:
2001 aKonservatoriji eprofesionalizacija in specializacija glasbenega dela dConservatories
eprofessionalisation and specialisation of musical activity fur. Jernej Weiss g[prevod
Amidas]
702_1 354808163 aWeiss bJernej 725584 4340 - urednik
Publikacija je zbornik. Vzporedni naslov je že naveden v podpolju 200d, polja 510 ne
izpolnimo. Polji 700 in 710 nista izpolnjeni. Prvi indikator v polju 702 nima določene
vrednosti.
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