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1. KAJ POTREBUJEMO ZA DELO 
 
Za delo s programom LAB potrebujemo spletni brskalnik (Firefox, Internet Explorer...). Ob 
prvem zagonu in ob posodobitvah je potrebno za hitrejše delovanje obrazcev namestiti Oracle 
Jinitiator. 
 
Priporo�ljivo je imeti zaslon, ki omogo�a zaslonsko resolucijo vsaj 1024X768 (vsi moderni 
monitorji, CRT in LCD, podpirajo to resolucijo). 
 

2. NAMESTITEV ORACLE JINITIATORJA 
 
Namestimo lahko neposredno preko brskalnika ali preko spletne povezave 
(https://www.govedo.si/files/cpzgss/pomoc/datoteke/jinit.1.3.1.25.exe). 
 
Ko odpremo povezavo do obrazca nas opozori varnostno opozorilo in izberemo namesti. 

 
 
 
Nadaljujemo z namestitvijo in odgovarjamo z „Naprej“. 
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Ko kon�ano za�nemo z delom. 

 
 
V nadzorni ploš�i (Start->Nadzorna ploš�a) poiš�emo ikono Jinitiator. 

 
 
V zavihku Proxies odkljukamo možnost „Use browser settings“. 
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3. OBRAZCI ZA DELO 
 
Obrazce za delo najdemo na spletni strani http://lab.kis.si. Na spletni strani nas brskalnik najprej 
opozori, da bomo nadaljevali z delom v varni povezavi https, ker certifikata nimamo naloženega 
v shrambi brskalnika. 
 
V brskalniku Firefox 
 

 
 
Izberemo „V redu“.
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V brskalniku Internet Explorer 
 

 
 
Izberemo „Nadaljujemo“, �eprav brskalnik tega ne priporo�a. 
 
 
 

4. APLIKACIJA 
 
V kazalu poiš�emo „Aplikacija“ in poženemo obrazec v katerem želimo delati. 
 

 
 
 
V zgornji vrstici je kazalo, kjer lahko izberemo obrazec v katerem delamo. �e imamo odprtih 
ve� obrazcev znotraj aplikacije, izberemo „Windows“, kjer je seznam odprtih obrazcev. 
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4.1. ŠIFRANT NARO�NIKOV 
 

 
 
ID lokacije 
 
Šifrant naro�nikov je namenjen opisu naro�nika, pla�nika ali lastnika vzorca za  kasnejše lažje 
iskanje, poizvedbe, izpise ipd. 
 
Klju�na polja sta MID naro�nika, ki ga ra�unalnik avtomati�no dolo�i ter KMG MID, ki ga 
dolo�i Ministrstvo za kmetijstvo in gospodarstvo in ni obvezen podatek. Zbiranje tega podatka je 
priporo�ljivo, ker lahko povežemo podatke z drugimi (npr. s podatki o kontroli mle�nosti ipd.). 
 

 
 
 
Osnovni podatki o lokaciji 
 
Vpišemo „ime“ in „priimek“ ali pa „naziv 1“ in „naziv 2“. Ime in priimek uporabljamo obi�ajno 
za osebe, nazive pa za pravne subjekte. 
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Naslov 
 
Sestavljen je iz podatka o ob�ini, kraja in ulice, hišne številke, poštne številke. Seznam ob�in, 
krajev in ulic je dolo�en na podlagi Geodetske uprave republike Slovenije (GURS). Izberemo 
gumb „Seznam“. Prikaže se okno za iskanje po seznamu ob�in, krajev in ulic. 
 

 
 
Seznami vrednosti 
 
V seznamu vrednosti iš�emo želeno vrednost na dva na�ina. V prvem na�inu za�nemo 
tipkati, zadetki se sproti izpisujejo. S tipkami za premikanje „dol“ in „gor“ ali s pomo�jo 
miške se premikamo po zadetkih in s tipko ENTER ali dvojnim klikom miške izberemo 
želeno vrednost. V drugem na�inu pa v vrstici namenjeni za vpisovanje iskalnega niza za 
znakom „%“ vpišemo iskani zlog, besedo in pritisnemo tipko ENTER. Izpišejo se zadetki in 
prav tako s pomo�jo tipk za „dol“ in „gor“  ali dvojnim klikom miške izberemo želeni 
podatek. Iz seznama vrednosti se podatki prenesejo v obrazec. 
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Vpišemo hišno številko in dodatno oznako (�e obstaja). Polje za pošto se avtomati�no izpolni, 
lahko pa se popravi v primeru, ko ima kraj ve� pošt. 
 
Opomba 
�e imamo kakšno opombo, jo lahko vpišemo v polje „Opomba“. 
 
Shranjevanje 
Ko smo zaklju�ili z vnosom izberemo gumb „Shrani“. 
 
Iskanje 
Izberemo tipko „Iš�i (F11)“ ali pritisnemo F11. Prikaže se seznam vrednosti lokacij. Glej 
poglavje Seznam vrednosti. 
 
Brisanje. 
Izberemo tipko „Briši“. V primeru, da obstajajo podatki o vzorcu in lokaciji, ki jo želimo 
izbrisati, nam javi napako. Ko smo z brisanjem kon�ali, izberemo gumb „Shrani“. 
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4.2. ŠIFRANT VZORCEV 
 
Vzorce razdelimo na dva dela: skupine in podskupine vzorcev. 
 
Skupine vzorcev 
 
Skupina vzorcev opisuje skupino podobnih vzorcev, npr. „žita“. Za lažje delo za skupine vzorcev 
vzamemo zaporedne številke deljive z 10, 50 ali 100, npr. 100-ŽITA. Pri skupini vzorcev 
dolo�imo poljubno zaporedno številko (npr. 100), kratek opis (npr. ŽITA) in lahko tudi daljši 
opis (npr. Botani�no spadajo med trave...). 
 

 
 
Podskupine vzorcev 
 
Izberemo skupino vzorcev, npr. 100-ŽITA in za�nemo vpisovati podskupine, npr. „žita“. Zaradi 
preglednosti je priporo�ljivo, da izberemo vrednosti, ki si sledijo od zaporedne številke skupine, 
v tem primeru 101-JE�MEN, 102-KORUZA, 103-OVES itd. 
 
Pri podskupinah vnesemo priporo�eno številko (npr. 101), opis (npr. JE�MEN), odgovornega 
analitika (npr. Jožica Novak) ter suho snovjo 2 (npr. 103oC, 4h)). 
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Dolo�itve za posamezno podskupino 
 
�e ima posamezna podskupina pri dolo�enih dolo�itvah dolo�ene zahteve, to tudi vpišemo. V 
stolpec „O“ ozna�imo ali je dolo�itev obvezna, v stolpec „Dol.“ vpišemo zaporedno številko 
dolo�itve ali pa jo poiš�emo s pomo�jo tipk CTRL+L (glej poglavje Seznam vrednosti). �e v 
stolpcu „Enota“ z enoto nismo zadovoljni, jo izberemo. Vpišemo MIN ali MAX vrednost za 
dolo�itev, vpišemo MDM (meja detekcijske metode), MRL (zgornja meja vrednosti/dolo�ljivosti 
kot je predpisana v pravilnikih), izberemo po katerem pravilniku smo povzeli podatke (npr. 
Uradni list...)  in �e je metoda registrirana to vpišemo v stolpec „R“. Ti podatki se kasneje kažejo 
pri izpisih, pregledih... 
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Shranjevanje 
Ko smo z vnosom zaklju�ili izberemo gumb „Shrani spremembe“. 
 
Brisanje 
�e želimo izbrisati skupino, podskupino in dolo�itve za posamezno podskupino jih je potrebno 
izbrisati v obratnem vrstnem redu kot smo jih vnesli. Najprej je potrebno izbrisati dolo�itve, 
podskupine na koncu skupine. V primeru, da podatek o podskupini (skupini) že obstaja pri 
vzorcih, podskupine (skupine) ni mogo�e izbrisati in program to tudi javi. Ko smo z brisanjem 
kon�ali, izberemo gumb „Shrani spremembe“. 
 

4.3. DOLO�ITVE – ANALITI�NI POSTOPKI 
 
OPOZORILO: vedno ko za�nemo vnašati novo dolo�itev izberemo gumb „Nov“. V primeru ko 
pišemo preko starih podatkov, nam podatke prepiše in ne vnese kot novih!!! 
 
POMEMBNO: �e se dolo�itvi spremeni formula, se odpre „nova“ dolo�itev z druga�no 
formulo!!! 
 
Oznaka dolo�itve 
 
Vnesemo poljubno šifro dolo�itve. Priporo�amo, da zaporedne številke dolo�itev zaradi 
preglednosti vnesemo v dolo�enem zaporedju ali skupini (npr. 100-MASLENA KISLINA, 101-
PENTANOJSKA KISLINA, 150-VITAMIN A, 151-VITAMIN B). 
 
POMEMBNO: dolo�itve 1, 2, 3 in 4 so „rezervirane“ za 1-SS1 (SS=suha snov), 2-SS2, 3-SS in 
4- VLAGA. V primeru ko dolo�amo ve� razli�nih SS2, za ostale izberemo poljubne zaporedne 
številke. 
 
Vnesemo naziv dolo�itve (mešane �rke, npr. kislinski izvle�ek pepela). �e imamo dodatni opis, 
vnesemo v polje „Naziv dolo�itve – DODATNO“. Dolo�ene dolo�itve damo v dolo�ene 
skupine.  
 
SS1 – suha snov 1 (velja samo za dolo�itev z zaporedno številko 1) 
SS2 – suha snov 2 (velja za dolo�itev z zaporedno številko 2 ali poljubno številko ve�jo od 4) 
SS – suha snov (velja samo za dolo�itev 3) 
VLAGA – vlaga (velja samo za dolo�itev 4) 
INTERPOLACIJA – velja za dolo�itve pri katerih vrednosti izra�unamo s pomo�jo interpolacije 
(velja za stare aparature, npr. dolo�anje askorbinske kisline...) 
EKSTRAKCIJE – ekstrakcije in ne izpisuje se na izvidih 
NE IZPISUJ – ne izpisuje se na izvidih 
AKTIVNE SNOVI – aktivne snovi (npr. metalaksil) 
SS1+SS2 
 



 14 

 
 
Enota izra�una 
Izberemo enoto izra�una. 
 

 
 
Stanje vzorca 
Podatek ozna�uje v kakšnem stanju je vzorec, ko delamo dolo�itev in na podlagi tega je odvisen 
prera�un. 
 
ZRA�NO SUHO – vzorec je zra�no suh 
SVEŽE – vzorec je svež 
TEKO�INA (ZS) – vzorec je dejansko svež, vendar se dolo�itve delajo v zra�no suhem 
SVEŽE-ZRA�NO – dolo�itev se glede na vzorec dela v svežem ali zra�no suhem 
 

 
 
Decimalna mesta 
 
Izberemo število decimalnih mest (npr. �e vnesemo „2“, to pomeni 10,23 ali 1000, 67 itd.) ali pa 
število izpisanih številk (npr. „3“ pomeni 10,3 ali 405 ali 1, 23 itd.). 
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Odstopanja 
 
Vpišemo MAX-MIN odstopanje (MAX vrednost paralelke – MIN vrednost paralelke). V 
primeru, ko imamo ve� razli�nih odstopanj glede na kon�ni rezultat, izberemo najbolj strogo 
mejo. Ko nas zanima najve�je odstopanje glede na „%“, vnesemo ta podatek (ABS razlika 
paralelk). 
 
Cenik 
 
Vrednost dolo�itve se lahko �asovno spreminja, zato vnašamo kronološke vrednosti. Vpišemo 
datum od-do in vrednost v to�kah. Vrednost 1 to�ke je poljubna (npr. 1 to�ka 1 EUR). To�ke 
smo uvedli iz prakti�nega vidika. �e se spremeni vrednost vseh dolo�itev, spremenimo vrednost 
to�ke. �e pa se spremeni vrednost dolo�ene dolo�itve, pa dodamo novo vrstico in zopet vnesemo 
od kdaj do kdaj velja, v prejšnji vrstici pa popravimo datum veljavnosti. 
 

 
 
Formula 
 
Vnesemo formulo. Za formulo so veljavni naslednji parametri: 
 
M1-Mx –> meritve, ki so pri vsakem vzorcu druga�ne 
MP1-MPx –> meritve, ki so pri seriji vzorcev skupne ali ne (volumni ali alikvoti) 
MS1-MSx –> meritve, ki so enake za celo serijo vzorcev (zatehta, slepa proba, faktor, standard) 
D1-Dx – sklicevanje na izra�un meritve dolo�ene dolo�itve (x = zaporedna številka dolo�itve) 
 
Primer: 
 
(M1-M2)*1000/MS1 
 
Vsak parameter opišemo vse to se potem vidi v obrazcu za vnos meritev. 
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M Naziv meritve Enota MIN MAX 

MS1 ZATEHTA g 1 10 

M1 LON�EK PRED SEŽIGOM g 15 130 

M2 LON�EK+OSTANEK PEPELA g 15 130 
 

 
 
Shranjevanje 
 
Ko zaklju�imo vnos, izberemo gumb „Shrani spremembe“. 
 
Vnos nove dolo�itve 
 
Izberemo gumb „Nov“. 
 
Iskanje dolo�itev 
 
Pritisnemo F11 (glej poglavje Seznam vrednosti), ali pa vpišemo številko dolo�itve in potrdimo s 
tipko ENTER. Po dolo�itvah se lahko premikamo s klikanjem na gumb „<“ ali „>“. 
 

 
Brisanje dolo�itev 
 
Dolo�itev izbrišemo z gumbom „Briši“ in to dejanje potrdimo z gumbom „Shrani spremembe“. 
V primeru ko dolo�itev nastopa pri vzorcih, nas program opozori. 
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4.4. VZORCI PRIJAVLJANJE 
 
Za�etek vnosa 
 
Pritisnemo gumb „Nov“. Gumb „Nov C“ uporabimo v primerih, ko imamo podobne vzorce s 
podobnimi podatki, lokacijo in dolo�itvami, da se znebimo odve�nega tipkanja. Poiš�emo vzorec 
s podobnimi podatki. Izberemo ta gumb, podatki pa se skopirajo v nov vzorec in popravimo 
odve�ne podatke (ne pozabimo shraniti podatkov). 
 

 
 
ID vzorca 
 
Številka vzorca se dolo�i avtomati�no, lahko pa jo po želji spremenimo (ni priporo�ljivo). ID 
vzorca je sestavljen iz zaporedne številke in leta prejema vzorca. �e imamo dodatno oznako 
vzorca (npr. številko inšpekcijskega vzorca), jo vnesemo v polje „Št. Vzorca – dodatno“. 
Zaznamke vpišemo v polje „Opomba“. 
 

 
 
Dolo�ena polja imajo možnost iskanja v seznamih vrednosti (glej poglavje Seznam vrednosti) in 
je zraven zapisano CTRL+L ali pa je zapisano v spodnji vrstici aplikacije. 
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Razvrstitev vzorca 
 
Vpišemo ali izberemo podskupino (CTRL+L, glej poglavje Seznam vrednosti) in vpišemo v 
kakšnem stanju smo prinesli vzorec. Izbiramo lahko med naslednjimi vrednostmi: 
 
ZRA�NO SUHO – vzorec je zra�no suh 
SVEŽE – vzorec je svež 
TEKO�INE (ZS) – vzorec je svež, ampak se ga obravnava kot zra�no suhega 
 

 
 
Stroškovni nosilec (projekti...) 
 
Polje je namenjeno za razvrš�anje vzorcev glede na stroškovni nosilec, projekte ipd. Ko vnesemo 
stroškovne nosilce, projekte... se nam avtomati�no dodajo na seznam vrednosti (glej poglavje 
Seznam vrednosti). 
 

 
 
Lokacije 
 
V ta del lahko vnesemo podatke o pla�niku, naro�niku in lastniku. Postavimo se v polje za vnos 
šifre lokacije. Šifro vpišemo ali pa jo poiš�emo (CTRL+L, glej poglavje Seznam vrednosti). Kaj 
bo izpisano na izvidih je opisano v naslednji poglavjih o izpisovanju. V primerih, ko se na 
dolo�eni lokaciji pojavlja ve� kontaktnih oseb, le-te vpišemo v polja „Naziv 1“ in „Naziv 2“. 
Seznam oseb, podjetij lahko izberemo tudi s pomo�jo CTRL+L (glej poglavje Seznam 
vrednosti). S tem si prihranimo nepotrebno tipkanje in si zagotovimo natan�nost. 
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Datumi in ostalo 
 
V ta polja lahko vnesemo datum odvzema vzorca  in osebo, ki je odvzela vzorec. Popravimo 
datum sprejema vzorca. Datum izpisa se dolo�i avtomati�no ob izpisu. Dolo�imo „ceno-faktor“, 
ali je vzorec potrebno nujno narediti ali pa stornirati. �e se s predlaganim privzetim odgovornim 
analitikom ne strinjamo, ga popravimo. 
 

 
 
Mnenje o vzorcu 
Vnesemo strokovno mnenje o vzorcu. Vnesemo osebo, ki je mnenje podala in samo mnenje. 
Mnenje se glede na dogovor prikaže na izpisih. 
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Podatki o parceli 
 
V to rubriko vnesemo podatke o parceli in sicer GERK, KMG MID, ime parcele, številka 
parcele, X in Y koordinato. Podatki so pomembni, ker jih lahko umestimo v prostor (GIS). 
 

 
 
Dolo�itve in rezultati meritev 
 
Ozna�imo, �e želimo opraviti analizo SS1. Izberemo katero SS2 bomo opravili. V spodnje 
vrstice za�nemo vnašati številke dolo�itev. �e teh številk ne poznamo, pritisnemo CTRL+L (glej 
poglavje Seznam vrednosti) in s to pomo�jo dopolnimo podatke. Posamezno dolo�itev izbrišemo 
z izbiro gumba „Briši D“.  Z izbiro gumba „Ponovni prera�un“ lahko ponovno prera�unamo 
rezultate. 
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Pri posameznih dolo�itvah lahko ozna�imo, da je bila dolo�itev opravljena brez meritev („V“), 
lahko ozna�imo, da se dolo�itev ne izpisuje na izpisih („*“), polje „**“ pa nam pokaže („DA“ ali 
„NE“) ali bo dolo�itev izpisana na na izpisih. 
 
Ker se rezultati ne dajo popravljati, lahko dolo�ene rezultate izrazimo z drugim rezultatom ali 
celo besedami (npr. „manj kot < 0,0001“). V primeru, ko bo vpisana opomba, se bo ta tudi 
izpisala na izpisu. Kadar  pri posamezni dolo�itvi obstaja odstopanje, se vrstica obarva rde�e. �e 
ugotovimo, da smo v šifrantu dolo�itev izbrali prestrogo mejo, potem „potrdimo“, da so rezultati 
v redu, tako da vrednosti izra�una enostavno preslikamo v „opombe“. To lahko storimo ro�no, 
ali pa izberemo dolo�itev, kliknemo z desnim gumbom miške in izberemo „Preslikaj vrednosti 
SVS, ZSS, ABSSS --> OPOMBE“. Vrstica se bo po tem „razbarvala“. 
 
Kadar imamo v šifrantu vzorcev (glej poglavje Šifrant vzorcev) za dolo�eno dolo�itev pri 
dolo�eni podskupini vzorcev dolo�ene normative, se prikaže v delu „NORMATIVI“ graf in tako 
vidimo kam spada vzorec glede na MIN in MAX. 
 
�e želimo pogledati/popraviti/dodati posamezne meritve pri dolo�itvi z miško dvakrat kliknemo. 
 
V primeru ko pri dolo�enih meritvah nimamo meritev ali pa ne želimo vnašati meritev (npr. da 
imamo vrednosti meritev < 0,00000001) se poslužujemo gumba „Ozna�i vse dol. brez meritev“ 
in obratno, kadar želimo odzna�iti, pa izberemo gumb „Odzna�i vse dol. brez meritev“. 
 

 
 
Shranjevanje 
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Ko kon�amo z vnosom, podatke shranimo s klikom na gumb „Shrani spremembe“. 
 
Brisanje vzorca 
 
Izberemo gumb „Briši V“. V primeru, da so vnesene dolo�itve/meritve, vzorca ne moremo 
izbrisati.  
 
Iskanje 
 
�e želimo poiskati posamezen vzorec pritisnemo F11 ali izberemo gumb „Iš�i“. V novem oknu v 
prvi vrstici vpišemo pogoj (za korene uporabimo „%“) in potrdimo z ENTER. S tipkami „dol“ in 
„gor“ ali z miško se premikamo po seznamu vzorcev in s tipko ENTER potrdimo iskani vzorec. 
 

 
 
Preko hitre navigacije se premikamo po vzorcih z izbiro gumbov „<“ in „>“ ali pa vpišemo 
iskani vzorec in potrdimo s tipko ENTER. 
 

 
 

4.5. VNOS MERITEV 
 
Na za�etku vnesemo od-do katerega vzorca in dolo�itev želimo vnašati podatke o meritvah. 
Izberemo tudi število ponovitev (paralelk). V�asih potrebujemo obrazec samo za dolo�ene 
„testne“ prera�une (slepe probe, testi...). Takrat izberemo „Brez vzorcev (za ra�unanje)“. 
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Meritve vnašamo po vrsti. Rezultati se sproti prera�unavajo. V primeru odstopanja med rezultati 
se vrstice obarvajo. Zgornja meja odstopanja je zapisana v oklepaju pri imenu stolpca „MIN-
MAX“ ali „%“. Meritve MPx in MSx se prenašajo iz vrstice v vrstico, tako da ni potrebno 
ponovnega tipkanja. Te vrednosti lahko kadarkoli popravimo. 
 

 
 
Shranjevanje meritev 
 
Ko zaklju�imo z vnosom izberemo gumb „Shrani“. 
 
Brisanje meritev 
 
Meritve pri posameznih vzorcih se brišejo v obrazcu Vzorci prijavljanje, tako da izberemo gumb 
„Briši D“. 
 
Nastavitev izgleda 
V spodnji vrstici si lahko nastavimo kaj želimo videti na zaslonu ob vnosu. 
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5. SEZNAM VZORCEV ZA ANALIZO 
Vstop v modul je mogo� po prijavi uporabnika v sistem, preko osnovnega menija, tako da 
kliknemo na »Delovni nalogi«. Odpre se nova stran na kateri lahko izbiramo med »Seznam 
vzorcev za analizo« in »Statistika �akajo�ih analiz«. 

 

 

 
Slika 1. Glavni meni 
 

Modul omogo�a izpis delovnega naloga za potrebe analitika. V nalogu so navedene analitske 
številke vzorcev, ki jih je potrebno analizirati po posameznih dolo�itvah. 

Možna je izdelava delovnih nalogov po skupinah, podskupinah vzorcev in posameznih 
dolo�itvah (Slika 2, B). Hkrati je mogo�e filtrirati poizvedbo po datumu do katerega morajo biti 
vzorci najkasneje analizirani. Ta datum je predhodno vpisan ob prevzemu vzorca v laboratorij. 

Primer poizvedbe (Slika 2), kjer želimo izpisati vse neizdelane dolo�itve za vzorce od zaporedne 
številke 4000  do 10000 v letu 2006. Števil�enje vzorcev je urejeno po zaporedni številki znotraj 
leta. Želeno leto izberemo v padajo�em meniju (Slika 2, A). 

 

 
 
Slika 2. Seznam vzorcev za analizo, priprava poizvedbe 
 

Nato kliknemo na gumb »Iš�i« in po�akamo, da se izdela poro�ilo v PDF obliki. Tega in vsa 
poro�ila, ki jih izdelamo v PDF obliki, lahko beremo z Adobe Reader-jem, ki je dostopen na 
spletnih straneh. 
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Slika 3. PDF izpis delovnega naloga 
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Kadar želimo izpisati delovni nalog za dolo�itve vzorcev, ki so ozna�eni z nujno (glej primer, 
slika 4, oznaka A), to v poizvedbi posebej ozna�imo (slika 5, A). 

 

 
 
Slika 4. Ozna�itev vzorca z oznako nujno 
 

 
Slika 5. Seznam vzorcev za analizo, poizvedba po vzorcih, ki imajo oznako »nujno« 
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Slika 6. PDF izpis delovnega naloga vzorcev na podlagi poizvedbe iz slike 5 
 

6. STATISTIKA �AKAJO�IH ANALIZ 
Modul omogo�a vpogled v število vzorcev, ki jih je potrebno analizirati po posameznih 
dolo�itvah. Seznam je urejen po šifri dolo�itve, nazivu dolo�itve in številu vzorcev, ki jih je 
potrebno analizirati.  

 

 
 
Slika 7. Statistika �akajo�ih analiz 
 

Po kliku na vrednost (Slika 7, A) v vrstici kjer je 19 �akajo�ih analiz na »hlapne snovi«, se izpiše 
delovni nalog v PDF obliki. 

 
 
Slika 8. Delovni nalog za laboratorij 
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Na izpisu so navedene dolo�itve, datum priprave izpisa z uro in številke vzorcev, ki jih je 
potrebno analizirati. 
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7. IZPISI IN PREGLEDI 
V tej skupini imamo na voljo vpogled v cenik analiz, 
seznam dolo�itev, lahko si pripravimo izpise 
rezultatov analiz posameznih vzorcev in jih 
izpišemo. Na voljo so izra�uni analiz, izra�uni analiz 
(hitre poizvedbe) in pregled vzorcev 

Opozorilo: predhodno mora biti nastavljena 
vrednost to�ke in datum od katerega vrednost 
velja. Nastavitev vrednosti to�ke je možna v 
tabeli DOLOCITVE_TOCKE_VREDNOST, ki 
jo zaenkrat lahko naredi le sistemski 
administrator (Pokli�ite KIS!). 
 
 
 
 

Slika 9. Menijska struktura »Izpisi in pregledi« 

8. CENIK ANALIZ 
Modul omogo�a pregled dolo�itev s številom to�k, ki so podlaga za izra�una cene posameznih 
dolo�itev. Poizvedbo lahko omejimo po šifri ali imenu dolo�itve. Izpisane podatke lahko 
poljubno razvrstimo. 

Primer iskanja vseh dolo�itev (slika 10), ki imajo v imenu koren »snov«: Znak % pred besedico 
pomeni, da iš�emo vse dolo�itve, ki imajo v nazivu koren snov. Izpis  želimo potem razvrstiti še 
po šifri dolo�itve 

 

 
 
Slika 10. Vnosna maska Cenik analiz 
 

V primeru, da smo se premislili oz. želimo postaviti drug iskalni pogoj, kliknemo na gumb 
»Po�isti«, �e pa smo z iskalnim pogojem zadovoljni, kliknemo na gumb »Iš�i«. Odpre se novo 
okno z izpisom cenika dolo�itev kjer imamo šifro in naziv dolo�itve, število to�k pri posamezni 
dolo�itvi, vrednost izražena v EUR in datum od katerega dalje ta vrednost velja. 
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Slika 11. Izpis cenika analiz v HTML obliki 

9. SEZNAM DOLO�ITEV 
Modul omogo�a izpis seznama dolo�itev. Kriteriji izpisa so lahko meje šifer dolo�itev ali ime 
dolo�itve. Podobno kot pri seznamu cenika analiz, lahko iš�emo po korenu besede z uporabo 
znaka %. Možno je tudi razvrš�anje podatkov. V spodnjem primeru (slika 12) smo za iskalni 
pogoj vnesli šifre dolo�itev od številke 501 do 510, brez razvrš�anja. 

 

 
 
Slika 12. Seznam dolo�itev 
Po kliku na gumb Iš�i, dobimo HTML seznam, v katerem so šifre dolo�itev, naziv dolo�itve, 
referen�ni dokument (�e obstaja), akreditacija (�e obstaja) in formula po kateri se ta dolo�itev 
ra�una. 
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Slika 13. Izpis seznama dolo�itev 
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10. PRIPRAVA IZPISOV VZORCEV 
 

Modul omogo�a pripravo razli�nih izpisov vzorcev, za katere je oblika v naprej predpisana. 
Dokumenti, ki jih damo pripraviti po tej poti so izdelani v PDF obliki, lahko pa si pripravimo 
tudi HTML izpis, kjer preverimo podatke preden se odlo�imo za dokon�no obliko izpisa. Poleg 
tega nas program v prvi vrstici obveš�a o številki zadnjega vnesenega vzorca v podatkovni 
zbirki. 

 

 
 
Slika 14. Priprava izpisa vzorcev 
 

Številka vzorca: vnesemo leto in zaporedno številko vzorca znotraj leta. Kadar želimo pripraviti 
izpis za en vzorec, vnesemo v obe polji, tako v od kot do, isto številko vzorca. Kadar želimo 
pripraviti izpise za ve� vzorcev hkrati, vpišemo v ti dve polji številko za�etega in kon�nega 
vzorca iz želenega nabora. 

Podskupine vzorcev:  
 
podskupine izberemo takrat, 
kadar ne vnašamo številk vzorcev 
in želimo pripraviti ve� izpisov 
hkrati za celotno podskupino. 
Izbiramo tako, da kliknemo v 
padajo�i meni, pri �emer se nam 
odpre okence v katerem izberemo 
želeno podskupino. Po okencu se 
lahko pomikamo z drsnikom 
(desno), ali pa tako, da pritisnemo 
za�etno �rko podskupine, ki jo 
želimo izbrati in tako avtomatsko 
presko�imo na želeni del 
podskupin. 
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Datum izpisa poro�ila: vpišemo datum priprave poro�ila, ki naj se izpisuje na poro�ilu. Kadar 
to polje pustimo prazno, program vzame kar trenutni sistemski datum. Ta opcija postane nadvse 
uporabna ob koncu leta, �e želimo imeti na izpisu datum starega leta. 

Ne izpisuj datuma izvajanja poskusa: kadar na izpisu ne želimo imeti izpisanega datuma 
izpisa izvajanja poskusa, damo v to okence kljukico. 

Rezultate analiz želim navajati: navedemo v kakšni obliki naj se izpiše poro�ilo glede na 
dolo�itve. Dolo�itve imamo lahko narejene v svežem, zra�no suhem in absolutno suhem vzorcu. 
Glede na izbor je spremenjena oblika izpisa oz. navajanje rezultatov na izpisu.  

 

 
 
Izpisati želim vzorce: odlo�itev, ali izpišem vzorce ne glede na dokon�anost analiz. V primerih, 
kadar vzorci nimajo še izdelanih vseh dolo�itev, želimo pa, da se tudi zanje pripravi izpis, 
izberemo možnost »ne glede na dokon�anost analiz«.  

 

 
 
Izpisati želim tudi strokovno mnenje: kadar smo napisali pri dolo�enih vzorcih strokovno 
mnenje, se na tem mestu odlo�imo, ali bo le-to izpisano tudi na poro�ilu. 

Vrsta dokumenta: �e ima laboratorij akreditacijo za dolo�ene vrste dolo�itev, to izkazuje tudi 
na izpisih. Obi�ajno se v takih primerih uporablja formular A4 formata, na katerega se izpišejo 
rezultati analiz. Temu ustrezno je oblikovan izpis – obliko izpisa dolo�imo skupaj z 
uporabnikom (laboratorij). 

 

 
 
Oblika izpisa (kadar je format izpisa PDF) 

Oblike izpisov so standardizirane. Trenutno so  v uporabi naslednji PDF izpisi: 
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Format izpisa: izbiramo lahko med ve� oblikami izpisov. HTML je izpis na ekran, ki ga 
uporabljamo za pregled analitskih podatkov vzorcev. Drug najpogostejši na�in je izpis v PDF. 
Izpis se pripravi in shrani v datote�ni obliki, katerega kasneje lahko izpišemo.  
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11. IZPISOVANJE VZORCEV 
Naslednja faza izdaje poro�ila je izpis že pripravljenih dokumentov. Te lahko poiš�emo po 
številki vzorca, datumu priprave ali naro�niku. 

 

 
 
Slika 15. Pregled in izpisovanje pripravljenih vzorcev 
 

Številka vzorca: v polji od in do vpišemo zaporedni številki vzorcev znotraj leta, ki smo ga 
izbrali v padajo�em meniju. 

Datum izpisa od (DD.MM.YYYY): Lahko izberemo tudi obdobje za katerega želimo 
pregledovati vzorce. Ti datumi so pravzaprav datumi priprave izpisa vzorcev, ki so napisani na 
izvidu. V oklepaju je navedena tudi oblika datuma, ki jo moramo vnesti v to polje. Datume lahko 
izbiramo tudi preko priro�nega koledar�ka, ki ga odpremo tako, da kliknemo na ikonci poleg 
polj. 

Naro�nik naj bo v pregledu izpisan na …:  naslovi oz. nazivi naro�nikov so obi�ajno dolgi in 
za pregledovanju na ekranu mote�i. Dolžino kolone lahko omejimo na poljubno število znakov 
tako, da v to polje vpišemo število znakov, ki jih pri prikazujemo na ekranu. 

Poizvedovanje želim tudi po naro�niku: poizvedbo izpisov lahko naredim tudi po naro�niku, 
tako da v polje Naziv vpišemo cel ali del imena/naziva naro�nika. �e poznamo ID lokacije pa 
lahko iš�emo tudi po tem kriteriju. 

Pregled vzorcev za x tedne nazaj: omejitev obdobja za katero ho�emo pregledovati izpise. 
Kadar je to polje prazno, dobimo seznam za zadnji teden, razvrš�en padajo�e. 

Razvrsti po: razvrš�anje vrstic po številki vzorca in/ali naro�niku. 
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Slika 16. Seznam izpisanih dokumentov 
 

V seznamu shranjenih dokumentov, ki ga na podlagi vnesenih pogojev dobimo izpisanega na 
ekranu, so navedeni vsi pripravljeni dokumenti (izpisi). Kadar želimo dokument izpisati na 
tiskalniku, v želeni vrstici kliknemo na povezavo Izpiši (Slika 16, A) in v novem oknu se nam 
odpre ta dokument. Dokument pogledamo in �e smo z njim zadovoljni, ga natisnemo. 
Pripravljeni dokumenti, ki še niso bili natisnjeni na tiskalniku, so obarvani rde�e (Slika 16). Vsak 
dokument lahko natisnemo poljubno mnogokrat.  

Kadar ho�emo ponovno pripraviti dokument, obstoje�ega pobrišemo tako, da kliknemo na 
povezavo Izbriši (Slika 16, B).  S tem smo izbrisali dokument iz datote�nega sistema in ga 
moramo ponovno pripraviti (Poglavje: Priprava izpisov vzorcev). 

Iz seznama pripravljenih dokumentov je razvidno tudi to, ali so vzorci pripravljeni posami�no , 
ali pa po ve� na enem listu. V primerih, ko je na seznamu vpisana številka vzorca od in do, 
pomeni da je na tem dokumentu izpisanih ve� vzorcev hkrati. Kadar je vpisana samo ena 
številka, pomeni, da je na tem vzorcu izpisan samo en vzorec. 

Poleg številk vzorcev je naveden še datum izdelave izpisa, ki je enak datumu priprave!  
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12. PRIMERI NEKATERIH IZPISOV 
V nadaljevanju prikazujemo primere izpisov laboratorijskih izvidov, ki jih lahko izpisujemo. 
Primeri izpisov, ki jih prikazujemo v navodilih, niso prikazani v celoti, ampak samo tisti deli 
katere želimo poudariti. Oblikovno se vsak izpis za�ne z glavo v kateri je že izpisan naslov 
laboratorija ali pa je za ta namen izpuš�en prazen prostor in se kon�a s podpisom analitika, 
oštevil�enjem strani ter oznako dokumenta. Izpisi so narejeni v dveh izvodih, pri �emer je 
prvi izvod namenjen naro�niku, drugi izvod pa pla�niku. 

Na voljo sta dva osnovna tipa izpisov. Prvi tip izpisa je oblikovan za tiskanje na A4 format 
papirja, ki ima v glavi predtiskan logotip laboratorija, ki te dokumente izdaja (slika 17, oznaka 
A) in zato na tem mestu pusti prazen prostor. Poleg logotipa se izpiše naslov laboratorija (slika 
17, oznaka B), takšen kot je vnesen v bazi. Vnos naslova laboratorija in ostalih podatkov izvede 
sistemski administrator (KIS). V programu je predvidena tudi možnost, ko želimo na izpisih 
izpisovati logotip, kar pomeni, da z naslovom (oznaka B) isto�asno tiskamo tudi logotip (oznaka 
A).  Barva tega logotipa  pa je v tem drugem primeru odvisna od tiskalnika (�B ali barvni). 

 

 
 
Slika 17. Glava izpisa 
 
Drug tip izpisov je oblikovan za tiskanje na A4 format papirja, kjer so podatki in logotipi 
prednatisnjeni skupaj z vrstami akreditacij. Ta tip izpisa aktiviramo, kadar v pripravi vzorca 
izberemo »dokument z akreditiranimi metodami« (slika, 18, A). 
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Slika 18. Izbor akreditirane metode pri pripravi izpisa vzorcev 
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Kadar želimo, da so na laboratorijskih izvidih izpisana tudi mnenja, jih lahko vnesemo na dva 
na�ina. Prvi na�in je preko »Vnos vzorcev« (slika 19, oznaka A). Kjer po priklicu želenega 
vzorca vstopimo v polje Mnenje in pritisnemo na tipki Ctrl + E, da se odpre urejevalec teksta in 
v dani okvir vpišemo tekst. Poleg teksta v polje Kdo vnesemo tudi vnašalca teksta. 
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Slika 19. Vnos vzorcev - vpis mnenja 
Drug na�in vnosa pa je preko »Vnos Strokovnega mnenja« (slika 20), kjer enako kot prej 
poiš�emo želeni vzorec in vpišemo mnenje. Vnos shranimo s klikom na gumb Shrani. 
 

 
 
Slika 20. Vnos mnenja preko HTML obrazca 
V obeh primerih je rezultat izpisa enak in razviden v PORO�ILO O PRESKUSU št.: 
02038/2006. 
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Priprava izpisov vzorcev V HTML OBLIKI 
Pred dokon�no pripravo vzorcev priporo�amo, da si naredite predogled rezultatov dolo�itev. Za 
to ni potrebno vpisati v poizvedbo ni�esar drugega kot številke od katerega do katerega vzorca 
želite izpis ali pa podskupino vzorcev (oznaka A) in pa format izpisa, ki mora biti HTML 
(oznaka B). Nato kliknemo na gumb »Pripravi« in po�akamo, da se odpre nova stran. 

 

 
 
Slika 21. Priprava izpisov vzorcev - HTML oblika 
Na predogledu (slika 22) dobimo osnoven vpogled v vzorce in rezultate analiz. 

 

 
 
Slika 22. Predogled rezultatov analiz v HTML obliki 
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13. IZRA�UNI ANALIZ 
Ta možnost omogo�a enostavne prera�une, kjer lahko grupiramo po vzorcih, dolo�itvah, 
skupinah, podskupinah, naro�nikih. Vrstni red teh elementov v grupi je obvezen in v prera�unu 
mora biti najmanj en element, ki je vklju�en v grupo. Zaporedna številka pod katero se element v 
grupi nahaja je odvisna od želje uporabnika.  

 

 
 
Slika 23. Izra�un analiz 
 

Šifra vzorca: vnesemo leto in zaporedno številko vzorca znotraj leta. Lahko vnesemo enega ali 
ve� vzorcev 

Poizvedovati želim tudi po naro�niku: vpišem ID lokacijo ali naziv naro�nika, za katerega 
želim narediti izra�un analiz. 

Skupine vzorcev: skupine, ki jih želim 
vklju�iti v izra�un. 
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Podskupine vzorcev: podskupine, ki jih želim 
vklju�iti v izra�un. V oklepajih so navedene 
glavne skupine. Posamezna podskupina se 
lahko pojavlja v ve� glavnih skupinah. 
 

 
 
Dolo�itve: dolo�itve za katere ho�em narediti poizvedbo 

Izra�un želim za obdobje od do: �asovno obdobje za katerega delam poizvedbo 

Izra�une želim za: izberemo glede na to ali so dolo�itve že kon�ane 

 

 
 
In glede na to ali so že bile obra�unane 

 

 
 
Izdali bomo tudi ra�un: �e v to okence damo kljukico, potem so vsi vzorci, ki jih dobimo v 
naboru ozna�eni z oznako, da je bil ra�un že izdan. V prihodnje, �e bi naredili enako poizvedbo, 
ti vzorci ne bi bili ve� v tem seznamu. 

Izpis želim grupirati po (vpiši vrstni red elementov v grupi) 

 

Vrstni red elementov  v grupi dolo�imo 
z zaporedno številko, ki jo vpišemo v 
prazen okvir�ek. 
 
Hkrati lahko dolo�imo tudi elemente, 
ki jih želimo imeti izpisane na pro�ilu, 
tako da jih odkljukamo. 

 
 
V naslednjem primeru bomo izdelali izra�un za glavno skupino zemlja in v tej skupini smo 
omejili nabor na podskupino njivska zemlja. Izra�un je za obdobje od 01.01.2006 do 17.02.2006, 
za vse analize, ne glede na dokon�anost in analize ne glede na obra�una. Obra�un naj bo 
pripravljen za dolo�itve znotraj skupine (grupiranje). 
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Slika 24. Primer poizvedbe za katero izra�unavamo analize. 
 

Poizvedba nam v  HTML obliki vrne rezultat. V obdobju od 01.01.2006 do 17.02.2006 je bilo 
analiziranih skupno 41 vzorcev zemlje. Vrednost vseh analiz je bila 735,61 EUR.   V podrobnem 
pregledu je na voljo izpisek posameznih dolo�itev in njihove vrednosti. 
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Slika 25. Primer izpisa obra�una analiz 
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14. IZRA�UNI ANALIZ (HITRE POIZVEDBE) 
 

 
 
Slika 26. Ekranska slika modula Izra�uni analiz (Hitre poizvedbe) 
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15. PREGLED VZORCEV 
Modul je namenjen pregledovanju in iskanju vzorcev po razli�nih kriterijih. Iz seznama vzorcev, 
ki ga dobimo, lahko potem pregledujemo analitske podatke posameznih vzorcev. Poleg 
pregledovanja vzorcev je omogo�en tudi enostaven pregled vzorcev po posameznih ali ve� 
dolo�itvah ter iskanje vzorcev, ki ustrezajo podanim mejnim vrednostim (slika 27, A).  

 

 
 
Slika 27. Pregled vzorcev 
 
Šifra vzorca - vnesemo leto in zaporedno številko vzorca znotraj leta od min do max številke v 
katerem intervalu želimo narediti obra�un. 

Namesto številk vzorcev, ki so v tem intervalu, lahko izberemo po �asovnem intervalu (izraženo 
v mesecih) ali po številki projekta, �e so ti vzorci v sklopu projekta dodatno ozna�eni. 

Izpis vzorcev v : v kakšni obliki je bil prinesen in analiziran vzorec 

Opcije izpisovanja: v pregledu lahko omejim in ne prikazujem dolo�enih kolon (izpisuj 
lastnike, izpisuj naro�nike, izpisuj skupino, izpisuj podskupino, izpisuj opombe). Kljukica v 
posameznem polju pomeni, da se ta element na ekranu izpiše.  

Poizvedovanje želim tudi po naro�niku/lastniku/pla�niku: izbiramo lahko med naro�niki, 
lastniki in pla�niki vzorcev. Poizvedujemo tako, da vpišemo cel ali delen naziv. 
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Skupine vzorcev: za katere skupine želim poizvedovati 

Podskupine vzorcev: za katere podskupine želim poizvedovati 

Dolo�itve: za katere dolo�itve. Lahko izberemo eno ali ve� dolo�itev hkrati. Kadar želimo 
izbrati eno dolo�itev, preprosto kliknemo nanjo. Kadar želimo izbrati ve� dolo�itev hkrati, potem 
držimo tipko Ctrl, z desnim gumbom miške pa klikamo po dolo�itvah, ki jih želimo imeti na 
pregledu. 

V pregledu želim vzorce: za vse ali samo tiste, ki imajo dokon�ane vse analize 

Vrednost od – Vrednost do: kadar poizvedujemo po dolo�eni dolo�itvi (vrednosti v SVS), 
lahko omejim mejne vrednosti same dolo�itve v katerih se nahajajo rezultati. Omejitve se 
nanašajo na to kaj smo izbrali v »Izpis vzorcev v«. �e smo izbrali V prinesenem (svežem), 
potem program iš�e mejne vrednosti po tej koloni. 

Razvrsti: možnost razvrš�anja. Hkrati imamo možnost poljubnega razvrš�anja. 

 

 
 
 

 
 
Slika 28. Pregled vzorcev po dolo�itvah 



 57 

16. PRISPELI VZORCI S CENO ANALIZ 
Preko tega modula lahko izdelamo poro�ila za poljubno obdobje znotraj dolo�enega leta. 
Poro�ilo lahko omejimo poleg obdobja tudi po naro�niku, skupini ali podskupini vzorca. Ko 
vnesemo iskalni pogoj, kliknemo na gumb »Poiš�i«. 

 

 
 
Slika 29. Prispeli vzorci s ceno analiz 
 

Glede na iskalni pogoj (obdobje od 5. do 6. meseca, v letu 2006, za skupino vzorcev 
»Voluminozna krma«) dobimo izpis v HTML obliki. Temu pogoju ustrezata dva vzorca v skupni 
vrednosti 130 EUR.  

 

 
Slika 30. Izpis poro�ila 
 


