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Spletne publikacije - opredelitev

Definicija (ZOIPub, 2. člen – pomen izrazov):

“[…] vse elektronske publikacije, ki so dostopne 

preko spleta in so lahko v besedilni, avdio ali 
video obliki ali so kombinacija naštetih oblik, 
vključno s spletnimi stranmi […];”

Janko Klasinc, 26.1.2010



Spletne publikacije - opredelitev

Spletne publikacije kot predmet OI:
“ […] publikacije ali deli publikacij, objavljeni na svetovnem 

spletu, ki obstajajo tudi v tiskani obliki (npr. knjige, 
časniki, časopisi, članki), poleg teh pa tudi 

[…] nove vrste publikacij in podobnih objav (npr. spletna 
mesta (strani) organizacij, oseb in dogodkov, portali, 
spletno dostopne storitve, podatkovne zbirke, spletne 
novice, spletne konference (forumi), spletni bilteni 
(newsletter) ter različne druge elektronske vsebine, kot 
so video in zvočni zapisi, interaktivni zemljevidi in mestni 
načrti, računalniški programi, računalniške igre, spletna 
umetnost (webart), mrežni dnevniki (blogi), hitre strani 
(wiki), učenje na daljavo (e-learning) in podobno;”
(Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod, Ur.l. RS, št. 90/2007)

Janko Klasinc, 26.1.2010



Obveznosti zavezancev

Publikacije morajo zavezanci:

• posredovati NUK brez elektronske zaščite

• omogočiti NUK dostop in prevzem (posredovanje 
gesla za dostop)

ZOIPub, 7. člen:

“Elektronske publikacije, ki so predmet obveznega izvoda, morajo biti predložene  brez 
elektronske zaščite dostopa ali pa morajo zanje založniki ali drugi primerljivi subjekti 
zagotoviti nacionalni depozitarni organizaciji dostopno geslo za prevzem.”

ZOIPub, 10. člen:

“Nacionalna depozitarna organizacija poišče obvezni izvod elektronskih publikacij s 
postopki iskanja po spletu. Če to ni mogoče, ga mora zavezanec posredovati sam.”

Janko Klasinc, 26.1.2010



Obveznosti zavezancev

• rok za izpolnitev obveznosti – 15 dni po objavi

“Zavezanci za obvezni izvod elektronskih publikacij na spletu, ki so 

zaščitene z dostopnim geslom, pošljejo nacionalni depozitarni organizaciji 
podatek o spletni lokaciji in geslo za prevzem publikacije najpozneje v 15 

dneh po objavi na spletu in s tem omogočijo dostop do publikacije in 
prevzem obveznega izvoda.” (ZOIPub, Ur.l. RS, št. 69/2006)

• zmanjšano število obveznih izvodov – 1 izvod

Janko Klasinc, 26.1.2010



Obveznosti zavezancev

• kolofon:

ZOIPub:

“[…] vsebuje tiste podatke iz prvega odstavka [8.] člena, ki jih je glede na 
značilnosti medija mogoče navesti, poleg tega pa podatek o spletni lokaciji 
publikacije.”

Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod:

- podatek o odgovornosti (npr. avtor, založnik, urednik), 

- mednarodno identifikacijsko številko, če obstaja (npr. ISSN, DOI, ipd.), 

- datum objave na spletu, 

- podatek o pogostosti obnavljanja vsebine, 

- podatek o izdaji oziroma različici (npr. različica 2.0.2), pri serijski publikaciji pa 
letnik, letnico in številko, 

- podatek o mestu objave oziroma o spletni lokaciji. 

Janko Klasinc, 26.1.2010



Obveznosti zavezancev

Spremembe ZOIPub:

Zmanjšano število obveznih izvodov (ZOIPub, 6. člen, 2. odstavek):

“[…] zavezanci [so] dolžni nacionalni depozitarni organizaciji kot 
obvezni izvod poslati ali predložiti manjše število publikacij, in 
sicer: 

– en izvod večjih plakatov v elektronski obliki.”

»večji plakat« je plakat, ki je večji od enega kvadratnega metra, kot so npr. t. 
i. jumbo plakat (velikost 400 X 300 cm) ali Bill-board (504 X 238 cm) ali 
Citylight (118,5 X 175 cm);

Janko Klasinc, 26.1.2010



Obveznosti zavezancev

“NUK omogoča zavezancem za obvezni izvod spletnih publikacij tudi 
elektronski način oddaje obveznega izvoda prek spletnega sistema za varno 
arhiviranje oddanega gradiva, ki omogoča tudi sporočanje o izdaji oziroma 
objavi nove publikacije ter o pogojih uporabe in dostopa do nje. Sistem 
omogoča tudi, da NUK zavezancu potrdi prejem publikacije.”
(Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod, Ur.l. RS, št. 90/2007)

Svarog – portal za varno arhiviranje oddanega gradiva

•posredovanje podatkov o publikaciji

•elektronska oddaja publikacije

Janko Klasinc, 26.1.2010



Obveznosti zavezancev

• določitev pogojev dostopa do publikacije

– prost dostop (javni dostop od koderkoli)
– omejen dostop (dostop vsaj v prostorih NUK)

“Obvezni izvod elektronskih publikacij, ki so zaščitene z geslom, se uporablja 
skladno z določbami dogovora o uporabi obveznega izvoda med zavezancem in 
Narodno in univerzitetno knjižnico […], vendar mora biti publikacija na voljo vsaj 
za študijske in raziskovalne namene. Narodna in univerzitetna knjižnica je 
odgovorna za zakonito uporabo in varovanje obveznega izvoda elektronskih 
publikacij pred zlorabo.”
(ZOIPub, Ur.l. RS, št. 69/2006) 

• prejem potrdila o prejeti elektronski publikaciji

“[NUK] obvesti zavezanca za predajo obveznega izvoda elektronskih publikacij na 
spletu o datumu prevzema in naslovu vsake prevzete publikacije, razen pri 
zajemanju obveznega izvoda prosto dostopnih elektronskih publikacij na 
računalniških omrežjih in na spletu, pri katerih to ni potrebno.”
(ZOIPub, Ur.l. RS, št. 69/2006)

Janko Klasinc, 26.1.2010



https://www.nuk.uni-lj.si/svarog





Zajemanje spletnih strani

Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod določa:

• način zajemanja (7. člen): 

“[NUK] publikacije zajema s pomočjo računalniških programov za samodejni zajem 

(roboti).”

• pogostost zajemanja (9. člen):
“NUK določi pogostost zajema za posamezne spletne publikacije na osnovi: 

– velikosti izbrane (pod)domene, 

– pogostosti spreminjanja spletne publikacije, 

– zmožnosti programa (robota) za samodejni zajem, 

– dosegljivosti in stabilnosti (pod)domene.”

Janko Klasinc, 26.1.2010



Zajemanje spletnih strani

• kriteriji za zajem (5. člen):

– splošni kriteriji

• dela slovenskih avtorjev, 
• dela v slovenskem jeziku, 
• dela o Sloveniji.

– posebni kriteriji

• vsebina: publikacije, katerih vsebina je samostojna in celovita ter trajnejše 
intelektualne ali umetniške vrednosti; 

• odgovornost: publikacije, ki jih objavljajo institucije ter strokovno, umetniško in 
družbeno priznani avtorji; 

• struktura publikacije: publikacije, pri katerih obstajajo metapodatki, imajo 
pregleden razpored vsebin in podatkov, znano pogostost obnavljanja ter zanesljive 
povezave na druge spletne publikacije; 

• domena: publikacije, ki so izvorno objavljene pod domeno .si. Publikacija je lahko 
izbrana za zajem tudi, če je objavljena pod drugo domeno (.eu, .com, .net, .info, 
.org itd.) in izpolnjuje splošne kriterije za zajem; 

• format podatkov: publikacije, ki so objavljene v izmenljivem formatu xml, 
oziroma v razširjenih in standardiziranih formatih podatkov (pdf, doc, html, rtf, odt 
ipd.). 

Janko Klasinc, 26.1.2010



Zajemanje spletnih strani

• obveznost arhiviranja (10. člen):
“NUK zagotavlja trajno hranjenje spletnih publikacij v arhivu 
spletnih publikacij ter skrbi za tekoče oblikovanje in 
vzdrževanje varnostnih arhivov.”

• možnost dostopa (11. člen):

“Arhiv obveznega izvoda spletnih publikacij je praviloma 
javen in prosto dostopen.”

“Imetnik avtorske oziroma intelektualnih pravic lahko omeji 
dostop do obveznega izvoda svoje spletne publikacije, vendar 
mora biti zagotovljena prosta uporaba take publikacije za 
študijske in raziskovalne namene.”

Janko Klasinc, 26.1.2010
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