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2.2 NAMESTITEV UPORABNIŠKEGA VMESNIKA 

Uporabniški vmesnik prvič namestimo preko interneta.   

 

 

Slika 2.2-1: Namestitev uporabniškega vmesnika 

 

Na spletnem naslovu http://home.izum.si/cobiss/cobiss3/ najprej preverimo, ali 

je na našem računalniku (odjemalcu) nameščena zadnja verzija jave. Če ni, 

najprej namestimo javo. Za namestitev uporabniškega vmesnika nato iz 

seznama knjižnic, ki uporabljajo programsko opremo COBISS3, izberemo 

svojo knjižnico in kliknemo gumb  (gl. Slika 2.2-1).  

Za zagon programske opreme COBISS3 kliknemo bližnjico na namizju (ikona 

). 

 

http://home.izum.si/cobiss/
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2.3 ZAGON IN ODJAVA 

2.3.1 Začetek dela s programsko opremo 

COBISS3 

1. Z dvakratnim klikom izberemo na namizju bližnjico za zagon programske 

opreme (ikona ). 

Odpre se okno Prijava v COBISS3. 

2. Pri "Uporabniško ime" vpišemo uporabniško ime (npr. ana), pri "Geslo" pa 

geslo, ki ima lahko najmanj 5 in največ 32 znakov. Namesto posameznih 

znakov gesla se na zaslonu izpišejo zvezdice. 

 

Opozorilo: 

Pri vnosu gesla moramo biti pozorni na velike in male črke, npr. geslo 

POLETJE ni isto kot poletje ali Poletje. Če gesla ne vpišemo pravilno, 

programska oprema prijave ne dovoli. 

 

Če smo pozabili geslo ali pa se je geslo zaklenilo, kliknemo povezavo 

Sprememba gesla COBISS. Povezava omogoča dostop do portala 

Izobraževanje, kjer si lahko po uspešni avtorizaciji spremenimo geslo za 

prijavo v programsko opremo COBISS3 (z izbiro Sprememba gesla 

COBISS). 

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

Po uspešni prijavi se odpre osnovno okno programske opreme COBISS3 – 

brskalnik, ki omogoča dostop do naslednjih segmentov: 

• COBISS3/Katalogizacija 

• COBISS3/Nabava  

• COBISS3/Serijske publikacije  

• COBISS3/Elektronski viri 

• COBISS3/Zaloga 

• COBISS3/Izposoja 

• COBISS3/Medknjižnična izposoja 

• COBISS3/Izpisi  

• COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 

Okno za prijavo se zapre po treh napačnih prijavah. 

Če smo šestkrat vpisali napačno uporabniško ime ali geslo, programska oprema 

prijave ne dovoli več. Na portalu Izobraževanje si moramo geslo spremeniti, 

šele nato se lahko ponovno prijavimo v programsko opremo COBISS3. 

Postopek 
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Programska oprema ne dovoli prijave tudi, kadar se datum in čas na strežniku 

in odjemalcu ne ujemata ali če se različica programske opreme na odjemalcu ne 

ujema z različico programske opreme na strežniku. V prvem primeru je treba 

popraviti datum in čas na odjemalcu, v drugem primeru pa nadgraditi program 

na odjemalcu.  

2.3.2 Zaključek dela s programsko opremo 

COBISS3 

Ko želimo zaključiti delo, zapremo okno brskalnika. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Izhod. 

Odpre se okno Odjava z vprašanjem "Resnično želite končati?". 

2. Kliknemo gumb Da. 

 

Ob izhodu iz brskalnika se shrani uporabniška nastavitev za velikost nekaterih 

oken.  

 

Okno brskalnika lahko zapremo tudi tako, da kliknemo gumb  v naslovni 

vrstici. 

 

 

Postopek 

Možnosti ... 
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3.1 BRSKALNIK  

Brskalnik je osnovna komponenta uporabniškega vmesnika programske 

opreme COBISS3. Omogoča dostop do segmentov programske opreme 

COBISS3, do razredov v okviru segmenta in posameznih objektov. Pri razredih 

in objektih izvajamo splošne metode in metode, ki omogočajo izvajanje 

poslovnega procesa. 

Elementi brskalnika so: 

• naslovna vrstica  

• menijska vrstica  

• orodna vrstica  

• osrednji del okna brskalnika 

• statusna vrstica 
 

Osrednji del okna brskalnika je razdeljen na šest delov: 

• segmenti in razredi 

• delovno področje 

• atributi izbranega razreda 

• povezave  

• poizvedbe 

• bližnjice 
 

Meje oken in njihovih delov določajo robovi, s katerimi lahko spreminjamo 

njihovo velikost (gl. dodatek A.2).  
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3.1.1 Naslovna vrstica 

Vrstica ob zgornjem robu okna. V njej je narisana ikona programske opreme 

COBISS3 in izpisano njeno ime. V oklepaju sta izpisana baza podatkov in 

uporabniško ime, s katerim smo se prijavili ob zagonu programske opreme 

COBISS3.  

Pri knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, se za imenom baze 

podatkov izpiše še ime oddelka, v katerega je trenutno prijavljen uporabnik 

sistema, ki ima poblastilo za delo v segmentu COBISS3/Izposoja. Če 

uporabnik sistema nima pooblastila za delo v segmentu COBISS3/Izposoja, se 

ime oddelka ne izpiše.   

3.1.2 Menijska vrstica 

Vrstica pod naslovno vrstico, v kateri je sedem menijev. Vsak od njih vsebuje 

več metod, s katerimi izvajamo določene funkcije. Skupine metod so med seboj 

ločene s črto.  

Vsebina menijske vrstice se ne spreminja. 

V prvem delu menija Sistem so na razpolago splošne metode (npr. urejanje 

lokalnih šifrantov, urejanje izpisnih vrst, urejanje opravil), druge metode pa so 

združene v naslednje tri sklope: Nastavitve (metode za urejanje nastavitev), 

Sporočila (metode za pregled sporočil) in Strežnik (metode za dogodke na 

strežniku). Na koncu je metoda za odjavo iz programske opreme. 

V meniju Razred so metode razdeljene v dve skupini. V prvi skupini so 

metode, ki jih lahko izberemo za vsak razred (npr. za iskanje objekta), v drugi 

skupini pa metode, ki omogočajo izvajanje poslovnih procesov in se v meniju 

dinamično spreminjajo glede na izbrani razred. 

V meniju Izpisi so metode, ki omogočajo prehod na segment COBISS3/Izpisi, 

pripravo bibliografij in seznamov predmetnih oznak ter dostop do orodja za 

izvoz podatkov. 

V meniju Objekt so metode prav tako razdeljene v dve skupini. Tudi v tem 

meniju so v prvi skupini metode, ki jih lahko izberemo za vsak objekt, v drugi 

skupini pa tiste, ki omogočajo izvajanje poslovnih procesov in se v meniju 

dinamično spreminjajo glede na izbrani objekt.  

Meni Delovno področje vključuje metode za odstranitev objektov z delovnega 

področja in osvežitev seznama objektov na delovnem področju. 

Meni Poizvedbe vključuje metodo za iskanje objektov po vnaprej pripravljenih 

in shranjenih iskalnih kriterijih, ki sestavljajo poizvedbo, ter metodi za 

preimenovanje in brisanje poizvedbe. 

Meni Bližnjice vključuje metode za uporabo, preimenovanje in brisanje 

bližnjice do objekta ter pregledovanje objekta.  

Meni Pomoč omogoča dostop do vsebine priročnikov in do vizitke programske 

opreme COBISS3.  



Osnovna navodila COBISS3 COBISS 

 

3.1-4 © IZUM, avgust 2018 

 

3.1.2.1 Lastnosti menijev 

Imena metod, ki jih trenutno ne moremo izvesti, so obarvana sivo. 

Puščica () na desni strani imena metode označuje, da s to metodo odpremo 

podmeni. Odpremo ga tako, da pokažemo na ime metode.  

Če je za imenom metode zapisana tudi tipka ali kombinacija tipk, lahko to 

metodo izvedemo tudi tako, da na tipkovnici pritisnemo ustrezne tipke. Seznam 

tipk in njihovih kombinacij, ki jim pravimo tudi bližnjice (vroče tipke), je v 

dodatku B (gl. Tabela B-1).  

 

Opozorilo: 

Bližnjic (vročih tipk) ne smemo enačiti z bližnjicami do objektov (gl. pogl. 

3.1.9)! 

3.1.2.2 Izbira metod v menijih 

V programski opremi COBISS3 izvajamo metode tako, da izberemo ustrezno 

metodo v enem od spustnih menijev v menijski vrstici.  

 

1. Odpremo meni. To storimo tako, da kliknemo njegovo ime v menijski 

vrstici. 

Če je eden od menijev že odprt, lahko odpremo drugega na dva načina: 

• s kazalcem miške samo pokažemo na njegovo ime v menijski vrstici 

• izberemo ga s tipkama za pomik <levo>, <desno> 

 

Nasvet: 

Menijsko vrstico lahko aktiviramo tudi s pritiskom na tipki <Alt> + <M>. 

Po pritisku se v menijski vrstici odpre prvi meni. S tipkama za pomik 

<levo>, <desno> odpiramo druge menije.  

 

2. Izberemo metodo. To lahko storimo na dva načina: 

• s kazalcem miške pokažemo na metodo in kliknemo  

• izberemo metodo s tipkama za pomik <gor>, <dol> in potrdimo s tipko 

<Enter> 

 

Primer:  

Besedilo "Izberemo metodo Razred / Nov objekt" pomeni, da: 

1. Odpremo meni Razred.  

2. Izberemo metodo Nov objekt. 

 

Glede na položaj in izbiro v brskalniku so aktivne le tiste metode, med katerimi 

lahko izbiramo in jih izvajamo. Preostale so obarvane sivo.  

Postopek 
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Večino metod lahko izvedemo šele takrat, ko smo že izbrali razred, objekt, 

poizvedbo ali bližnjico. Posamezni element izberemo tako, da s kazalcem 

miške pokažemo na ikono ali na ime elementa in kliknemo. Pri tem se element 

obarva. Izberemo lahko posamezni razred, objekt, bližnjico, poizvedbo ali več 

objektov hkrati. Pri hkratni izbiri več objektov so aktivne samo metode, ki so 

skupne vsem izbranim objektom. 

 

Nekatere od metod lahko izvedemo tudi s pritiskom na tipko ali kombinacijo 

tipk brez aktiviranja menijske vrstice in izbire metode iz menija. Pri teh 

metodah je v meniju zapisana tudi kombinacija tipk, ki sproži izvedbo metode 

(gl. Tabela B-1). 

3.1.2.3 Priročni meniji 

Metode za razred, objekt, poizvedbo in bližnjico lahko izvajamo tudi preko 

priročnih menijev. Priročni meni je enak spustnemu meniju v menijski vrstici. 

Priročni meni odpremo tako, da izberemo posamezni element (npr. objekt, 

razred ...) in pritisnemo desni gumb miške. Metodo iz menija lahko izberemo 

na dva načina:  

• s kazalcem miške pokažemo na metodo in kliknemo  

• izberemo metodo s tipkama za pomik <gor>, <dol> in potrdimo s tipko 

<Enter> 

3.1.2.4 Pomoč pri delu 

Opise postopkov najdemo v elektronskih verzijah priročnikov, ki so shranjeni 

na portalu Izobraževanje. Do njih dostopamo tako, da v meniju Pomoč 

izberemo E-priročniki COBISS, nakar se v posebnem oknu odpre stran 

portala, kjer lahko izberemo želen priročnik in pregledujemo njegovo vsebino. 

Dostop do portala zapremo s klikom na gumb Odjava. 

Pomoč med delom so tudi zaslonski namigi. To so podatki (ime metode, 

atributa ali pojasnilo) o posameznih elementih na zaslonu. Prikažejo se, če 

kazalec miške za nekaj trenutkov zadržimo na:  

• metodi v meniju iz menijske vrstice brskalnika 

• ikoni v orodni vrstici brskalnika, ikoni v urejevalniku ali ikoni v 

pregledovalniku 

• imenu atributa, povezave ali vsebovanega objekta v urejevalniku  

• gumbu v urejevalniku, iskalniku ali pregledovalniku 

3.1.3 Orodna vrstica 

Ikone v orodni vrstici omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljanih metod. 

Ikone so razdeljene v dve skupini. V prvi skupini so ikone za hiter dostop do 

splošnih metod, ki jih lahko izberemo za vsak razred ali objekt, v drugi skupini 

pa so ikone za hiter dostop do izbranih razrednih metod. 

Možnosti ... 
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3.1.3.1 Ikone za dostop do splošnih metod 

Ikone v tej skupini so programsko določene. Njihova vsebina se praviloma ne 

spreminja. 

Glede na položaj v brskalniku so aktivne le tiste programsko določene ikone, 

med katerimi lahko izbiramo in jih izvajamo. Preostale so obarvane sivo.  

V orodni vrstici so naslednje programsko določene ikone: 

•    ikona za kreiranje objekta, ki je enakovredna metodi Razred / Nov 

objekt 

•    ikona za iskanje objektov izbranega razreda, ki je enakovredna 

metodi Razred / Išči 

•    ikona za iskanje objekta izbranega razreda po ključu, ki je 

enakovredna metodi Razred / Išči po ključu  

•    ikona za odpiranje urejevalnika izbranega objekta za vnašanje ali 

spreminjanje lastnosti objekta, ki je enakovredna metodi Objekt / 

Uredi 

•    ikona za odpiranje pregledovalnika izbranega objekta, ki je 

enakovredna metodi Objekt / Pokaži 

•    ikona za tiskanje izbranih objektov, ki je enakovredna metodi 

Objekt / Natisni 

•    ikona za pošiljanje izbranih objektov, ki je enakovredna metodi 

Objekt / Pošlji 

 

Prve tri ikone postanejo aktivne, ko izberemo enega od razredov v delu okna s 

segmenti in razredi, druge ikone pa postanejo aktivne šele, ko izberemo objekt 

na delovnem področju. 

 

Opozorilo: 

Če je vključen segment COBISS3/Katalogizacija, je v orodni vrstici tudi ikona 

za odpiranje vmesnika za katalogizacijo. Ikona se pojavi, če v delu okna s 

segmenti in razredi izberemo razred Bibliografski zapis, Normativni zapis 

(CONOR) ali CORES. 

3.1.3.2 Ikone za dostop do izbranih razrednih metod 

Gumbe za ikone iz te skupine lahko dodamo sami in so vezane na uporabniško 

ime. Omogočajo hiter dostop do izbranih razrednih metod.  

Dodamo jih z izbiro metode Nastavitev orodne vrstice, ki se odpre s klikom 

na desni gumb miške v orodni vrstici brskalnika. V oknu Nastavitve orodne 

vrstice izberemo, za katere metode želimo v orodni vrstici gumb za hiter 

dostop in določimo kratko ime gumba. 
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Opozorilo:  

Poimenovanje ikone je omejeno z vnosom največ 4 znakov. 

 

Po kliku na gumb Shrani se bo ikona dodala v orodno vrstico za programsko 

določenimi ikonami. Na gumbu, ki se doda v orodno vrstico, sta prikazana 

grafična oznaka razreda metode in kratko ime gumba. 

3.1.4 Segmenti in razredi  

Del okna brskalnika, v katerem je prikazana celotna struktura programske 

opreme COBISS3. Vključeni so naslednji segmenti: 

• Katalogizacija 

• Nabava 

• Serijske publikacije 

• Elektronski viri 

• Zaloga 

• Izposoja 

• Medknjižnična izposoja 

• Upravljanje aplikacij 
 

Vsak segment vsebuje razrede, zato je pred imenom segmenta oznaka za mapo 

( ), pred njo pa še grafični znak, ki prikaže, ali je mapa odprta ali zaprta (gl. 

pogl. 3.1.4.2). V odprti mapi je prikazana struktura segmenta, ki vključuje vse 

razrede, pri katerih lahko izvajamo metode. 

Vsak razred ima pred imenom ikono s svojo oznako. Barva ikone označuje 

segment, v katerega razred spada, črkovna oznaka pa ime razreda.  

3.1.4.1 Izbira razreda 

V oknu s segmenti in razredi izberemo razred tako, da kliknemo ikono ali ime 

razreda. Razred se obarva (označi), v delu okna s poizvedbami pa se prikažejo 

poizvedbe za ta razred.  

 

Primer: 

Besedilo "Izberemo razred Partner" pomeni, da v delu okna s segmenti in 

razredi kliknemo ime ali ikono pred imenom Partner. 

 

Nasvet:  

Del okna s segmenti in razredi lahko aktiviramo tudi s pritiskom na tipki  

<Alt> + <C>. Razred izberemo s tipkama za pomik <gor>, <dol>. Ob izbiri 
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razreda se v delu okna s poizvedbami prikažejo vnaprej pripravljene in 

shranjene poizvedbe za izbrani razred. 

 

Potem ko smo razred izbrali, lahko: 

• kreiramo nov objekt  

• poiščemo objekte tega razreda  

• pošljemo na destinacije objekte iz izpisne vrste 

• dodamo poiskane in izbrane objekte v izpisno vrsto 

• pošljemo na destinacije poiskane in izbrane objekte 

• definiramo prikaze rezultatov iskanja 

• izvedemo izbrano metodo razreda, ki omogoča izvajanje poslovnega 

procesa 

3.1.4.2 Odpiranje in zapiranje mape  

Pred mapo je grafični znak, ki kaže, ali je mapa odprta ( ) ali zaprta ( ). Če 

želimo odpreti mapo in prikazati njeno strukturo, kliknemo grafični znak . 

Če pa želimo mapo zapreti in skriti njeno strukturo, kliknemo grafični znak . 

 

Primer: 

Besedilo "Odpremo segment COBISS3/Medknjižnična izposoja" pomeni, da 

kliknemo grafični znak  pri segmentu za medknjižnično izposojo. Grafični 

znak se spremeni in prikaže se vsebina mape, tj. razredi segmenta. 

 

Mapo lahko odpremo ali zapremo tudi tako, da kliknemo oznako ( ) ali ime 

mape. 

3.1.5 Delovno področje 

Delovno področje je tisti del okna brskalnika, kamor se nalagajo objekti, ki jih 

kreiramo ali izbiramo za nadaljnjo obdelavo. Pri vsakem objektu na delovnem 

področju se prikažejo: 

• ikona objekta, ki je enaka ikoni razreda 

• podatki, ki določajo objekt 
 

Na delovnem področju je stanje objekta lahko vizualno predstavljeno s petimi 

barvami:  

• črna barva je privzeta barva objekta 

• rdeča barva pomeni opozorilo, npr. reklamacija prejetega gradiva, 

novoprispeli zahtevek za MI ali obvestilo  

• siva barva pomeni preklic, npr. preklic naročila 

• zelena barva pomeni, da je objekt v končnem, zaključenem stanju 

• modra barva ima različen pomen v posameznih segmentih 

   

Možnosti ... 
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3.1.5.1 Nalaganje objektov 

Po zagonu programske opreme COBISS3 je delovno področje prazno. Med 

delom pa se na delovno področje nalagajo objekti, ki smo jih:  

• kreirali 

• izbrali iz seznama najdenih objektov po izvršenem iskanju 

• izbrali med povezavami 

• izbrali med bližnjicami do objektov 
 

Vsak nov ali izbran objekt se na delovno področje doda na konec seznama že 

naloženih objektov in se obarva. Če je objekt že na delovnem področju, se ne 

naloži še enkrat, ampak se le obarva. 

Vsebovani objekti, ki jih izberemo med povezavami, se na delovno področje 

dodajo k osnovnemu objektu. Če lahko objekt vsebuje več objektov drugega 

razreda, se pod osnovnim objektom vedno prikaže mapa ( ) z imenom 

vsebovanih objektov, tudi kadar izberemo samo en vsebovani objekt. Pred 

mapo je grafični znak, s katerim lahko prikažemo ( ) ali skrijemo ( ) vsebino 

mape (gl. pogl. 3.1.4.2). 

3.1.5.2 Izbira objektov 

Na delovnem področju izberemo objekte za nadaljnjo obdelavo. Posamezni 

objekt izberemo tako, da kliknemo ikono ali podatke, ki objekt določajo. 

Izbrani objekt se obarva. V delu okna z atributi razreda se izpišejo atributi in 

vrednosti atributov izbranega objekta, v delu okna s povezavami pa objekti, ki 

so z izbranim objektom povezani.  

 

Primer: 

Besedilo "Poiščemo in izberemo objekt" pomeni, da objekt naložimo na 

delovno področje (z izbiro iz seznama najdenih objektov po izvršenem iskanju, 

izbiro med povezavami ali bližnjicami, iskanjem po ključu objekta) in da je na 

delovnem področju obarvan. 

 

Nasvet: 

Delovno področje lahko aktiviramo tudi s pritiskom na tipki <Alt> + <W>. 

Objekt izberemo s tipkama za pomik <gor>, <dol>. Ob izbiri objekta se v delu 

okna z atributi razreda prikažejo vrednosti atributov izbranega objekta, v delu 

okna brskalnika s povezavami pa se prikažejo objekti, ki so povezani z 

izbranim objektom ali pa so v njem vsebovani. 

 

Za izbrani objekt lahko: 

• odpremo urejevalnik in vnesemo ali spremenimo njegove lastnosti  

• pregledamo njegove lastnosti in lastnosti objektov, ki so z njim 

povezani ali so v njem vsebovani  

• natisnemo izpis na privzeto destinacijo (tiskalnik)  
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• pošljemo izpis na privzeto destinacijo (tiskalnik ali e-naslov) 

• izvedemo izbrano metodo, ki omogoča izvajanje poslovnega procesa 

• izberemo objekte, ki so z njim povezani ali pa so v njem vsebovani 

 

Izbrani objekt lahko tudi: 

 

• dodamo med bližnjice 

• odstranimo z delovnega področja 

• dodamo v izpisno vrsto 

 

3.1.5.3 Odstranitev vseh objektov 

Z delovnega področja lahko odstranimo vse objekte hkrati.  

 

1. Izberemo metodo Delovno področje / Odstrani vse objekte.  

 

Nasvet: 

Vse objekte lahko najhitreje odstranimo iz delovnega področja s pritiskom na 

tipko <F7>. 

3.1.5.4 Odstranitev izbranih objektov 

Z delovnega področja lahko odstranimo enega ali več objektov hkrati (gl. 

dodatek A.4). 

 

Objekt, ki ga želimo odstraniti, mora biti izbran. 

 

1. Izberemo metodo Delovno področje / Odstrani izbrani objekt.  

3.1.5.5 Osvežitev seznama objektov 

Osvežujejo se le podatki objektov, na katerih izvajamo postopke. Podatki, ki 

določajo ostale objekte na delovnem področju, se med izvajanjem postopkov 

ne osvežujejo sami. Prav tako se podatki ne morejo samodejno osvežiti, kadar 

dela z objekti več uporabnikov hkrati. Zato je občasno treba seznam objektov 

na delovnem področju uskladiti s trenutnim stanjem teh objektov v bazi 

podatkov. 

 

2. Izberemo metodo Delovno področje / Osveži.  

 

Nasvet: 

Seznam objektov na delovnem področju najhitreje osvežimo s pritiskom na 

tipko <F5>. 

Postopek 

Postopek 

Postopek 

Pogoj 
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3.1.6 Atributi razreda 

Del okna brskalnika, v katerem se po izbiri objekta na delovnem področju 

izpišejo imena večine atributov izbranega objekta in njihove vrednosti.  

V tem delu okna vrednosti atributov ni možno spreminjati. 

Iz tega dela okna lahko s kombinacijo tipk <Ctrl> + <C> kopiramo v odložišče 

le označeno besedilo. 

3.1.7 Povezave 

Povezave so tisti del okna brskalnika, kjer se prikazujejo objekti, ki so 

povezani z izbranim objektom ali pa so v njem vsebovani. 

Pri vsakem povezanem objektu so prikazani: 

• ikona objekta, ki je enaka ikoni razreda 

• podatki, ki določajo objekt 
 

Kadar je z izbranim objektom lahko povezanih več objektov istega razreda, ali 

pa so objekti v njem vsebovani, se prikažeta: 

• grafična oznaka mape ( ) 

• ime povezave in število povezanih objektov 

3.1.7.1 Izbira objektov 

Iz okna s povezavami lahko objekte, ki jih želimo izbrati za nadaljnjo 

obdelavo, prenesemo na delovno področje. To storimo tako, da dvakrat 

kliknemo ikono ali ime povezave ali pa povezavo primemo z miško in jo 

povlečemo na delovno področje. 

Če je pred imenom povezave prikazana grafična oznaka mape ( ), se po 

dvakratnem kliku nanjo odpre okno s seznamom objektov. V seznamu 

izberemo objekt ali več objektov hkrati in jih prenesemo na delovno področje 

tako, da kliknemo gumb Izberi.  

 

Nasvet: 

Iz seznama objektov najhitreje izberemo posamezni objekt in ga prenesemo na 

delovno področje tako, da ga dvakrat kliknemo. 

 

Vsebovani objekti, ki jih izberemo med povezavami, se na delovnem področju 

dodajo k osnovnemu objektu. Če lahko objekt vsebuje več objektov drugega 

razreda, se pod osnovnim objektom vedno prikaže mapa ( ) z imenom 

vsebovanih objektov, tudi če izberemo samo en vsebovan objekt. Pred mapo je 

grafični znak, s katerim lahko prikažemo ( ) ali skrijemo ( ) vsebino mape 

(gl. pogl. 3.1.4.2). 
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Nasvet: 

Del okna s povezavami lahko aktiviramo tudi s pritiskom na tipki  

<Alt> + <R>. Objekt izberemo s tipkama za pomik <gor>, <dol>. 

3.1.8 Poizvedbe 

Poizvedbe so tisti del okna brskalnika, kjer se prikazujejo vnaprej pripravljeni 

in shranjeni iskalni kriteriji – poizvedbe. Po izbiri razreda se v tem delu izpišejo 

vse poizvedbe, ki smo jih shranili pri iskanju v iskalniku (gl. tudi pogl. 4.3.1.3 

in pogl. 4.3.3). 

Pri vsaki poizvedbi se prikažeta: 

• grafična oznaka poizvedbe ( ) 

• ime, ki smo ga določili za poizvedbo  
 

 

Opozorilo: 

Poizvedbe so vezane na uporabniško ime. 

3.1.8.1 Uporaba poizvedbe 

Postopek je opisan v pogl. 4.3.3.  

3.1.8.2 Preimenovanje poizvedbe 

1. V delu okna s poizvedbami izberemo poizvedbo tako, da kliknemo ikono 

ali ime poizvedbe.  

2. Izberemo metodo Poizvedbe / Preimenuj. 

Odpre se okno Poizvedba. 

3. Zbrišemo obstoječe ime in vnesemo novo. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

3.1.8.3 Brisanje poizvedbe 

1. V delu okna s poizvedbami izberemo poizvedbo tako, da kliknemo ikono 

ali ime poizvedbe. 

2. Izberemo metodo Poizvedbe / Zbriši. 

Odpre se okno Potrdi z vprašanjem "Ali res želite brisati?". 

3. Kliknemo gumb Da. 

  

Postopek 

Postopek 
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3.1.9 Bližnjice 

Bližnjice so tisti del okna brskalnika, kjer se prikaže seznam bližnjic do 

objektov, ki jih lahko v brskalniku izberemo brez predhodnega iskanja. Pri 

vsaki bližnjici se prikažeta: 

• ikona objekta  

• ime, ki smo ga določili za bližnjico  
 

 

Opozorilo: 

Bližnjice so vezane na uporabniško ime. 

3.1.9.1 Dodajanje objekta med bližnjice 

1. Na delovnem področju izberemo objekt. 

2. Izberemo metodo Objekt / Dodaj med bližnjice.  

Odpre se okno Bližnjica.  

3. Določimo ime bližnjice. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

 

Nova bližnjica do objekta se doda na konec seznama bližnjic.  

 

Objekt lahko iz delovnega področja dodamo med bližnjice tudi tako, da ga 

primemo z miško in povlečemo v del brskalnika z bližnjicami. 

Če na delovnem področju izberemo več objektov, lahko med bližnjice dodamo 

več objektov hkrati. 

 

Nasvet: 

Če želimo med bližnjice dodati več objektov hkrati, izberemo objekte, ki jih 

želimo dodati, ter jih s kombinacijo tipke <Ctrl> in desnim gumbom miške 

primemo in povlečemo v del brskalnika z bližnjicami. 

3.1.9.2 Uporaba bližnjice 

Iz dela okna z bližnjicami lahko prenesemo objekt na delovno področje.  

 

1. V delu okna z bližnjicami izberemo bližnjico do objekta tako, da jo 

kliknemo.  

2. Izberemo metodo Bližnjice / Dodaj objekt na delovno področje. 

 

Objekt lahko prenesemo na delovno področje tudi tako, da dvakrat kliknemo 

bližnjico ali, da ga primemo z miško in povlečemo na delovno področje.   

Postopek 

Postopek 

  

Možnosti ... 

Možnosti ... 
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Če v delu brskalnika z bližnjicami izberemo več objektov, lahko na delovno 

področje dodamo več objektov hkrati.  

 

Nasvet: 

Če želimo na delovno področje dodati več objektov hkrati, izberemo bližnjice, 

ki jih želimo dodati, ter jih s kombinacijo tipke <Ctrl> in desnim gumbom 

miške primemo in povlečemo na delovno področje. 

3.1.9.3 Preimenovanje bližnjice 

1. V delu okna z bližnjicami izberemo bližnjico do objekta tako, da jo 

kliknemo. 

2. Izberemo metodo Bližnjice / Preimenuj. 

Odpre se okno Bližnjica.  

3. Zbrišemo obstoječe ime in vnesemo novo. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

3.1.9.4 Brisanje bližnjice 

1. V delu okna z bližnjicami izberemo bližnjico do objekta tako, da jo 

kliknemo. Izberemo lahko tudi več bližnjic hkrati (gl. dodatek A.4).   

2. Izberemo metodo Bližnjice / Zbriši. 

Odpre se okno Potrdi z vprašanjem "Ali res želite brisati?". 

3. Kliknemo gumb Da. 

3.1.9.5 Pregledovanje lastnosti objekta med bližnjicami 

1. V delu okna z bližnjicami izberemo bližnjico do objekta tako, da jo 

kliknemo. Izberemo lahko tudi več bližnjic hkrati (gl. dodatek A.4). 

2. Izberemo metodo Bližnjice / Pokaži. 

Odpre se pregledovalnik za objekt, do katerega kaže izbrana bližnjica. Če smo 

izbrali več bližnjic, se po izbiri metode odpre pregledovalnik za objekt, do 

katerega kaže prva izbrana bližnjica. Na naslednji objekt v pregledovalniku se 

pomaknemo z ikono .  

3.1.10 Statusna vrstica  

Vrstica pod osrednjim delom okna brskalnika, v kateri je gumb Sporočila, za 

odpiranje okna s sporočili iz programske opreme COBISS3. 

Postopek 

Postopek 

Postopek 
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3.2 ISKALNIK  

Iskalnik je komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča: 

• iskanje objektov po različnih bazah podatkov 

 po relacijski bazi Oracle (objekti, kreirani v programski opremi 

COBISS3) 

 po bazah podatkov iz obstoječega sistema COBISS.SI 

 v izbranih katalogih drugih tujih knjižnic 
 

• izbiro objektov za nadaljnjo obdelavo  

• pregledovanje lastnosti poiskanih in izbranih objektov 

• shranjevanje poizvedb 

Elementi iskalnika so: 

• naslovna vrstica, v kateri je narisana ikona programske opreme 

COBISS3 in izpisana beseda "Iskanje"; za njo se vedno izpiše še ime 

razreda, v katerem iščemo objekte (pri iskanju bibliografskih zapisov se 

za imenom razreda v oklepaju izpiše še ime baze podatkov) 

• gumb za izbiro baze podatkov za iskanje (gumb je samo v iskalniku 

razredov Bibliografski zapis in COBIB.SI):  

 COBIB – iskanje zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov 

 <Akronim lokalne baze podatkov> – iskanje bibliografskih 

zapisov v lokalni bazi podatkov 

• gumb za izbiro načina iskanja (gumb je samo v iskalniku razredov 

Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), CORES, Polje 

996/997, Polje 998 in COBIB.SI):  

 Ukazno iskanje – iskanje z iskalnimi predponami ali priponami ter 

logičnimi in kontekstnimi operatorji 

 Izbirno iskanje – iskanje po iskalnih poljih  

• polje za izbiro atributa, po katerem bodo razvrščeni rezultati iskanja in 

potrditveno polje za padajoči način razvrščanja (funkcionalnost v 

iskalniku razredov Normativni zapis (CONOR) in CORES ni na 

voljo)1 

• gumb Določi mejo za določitev največjega števila iskalnih pojmov2 

• zavihki, ki omogočajo iskanje po atributih več razredov hkrati (na voljo 

le v izbirnem načinu iskanja) 

• iskalna polja (na voljo le v izbirnem načinu iskanja) 

• gumbi za izbiro dodatnih operatorjev (na voljo le v izbirnem načinu 

                                                      
1Funkcionalnost pri razredih Bibliografski zapis, Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI omogoča le 

iskalni strežnik SOLR. 
2Funkcionalnost je omogočena pri razredih Bibliografski zapis, Polje 996/997, Polje 998, COBIB.SI, 

Normativni zapis (CONOR) in CORES, kadar iskanje ni podprto z iskalnim strežnikom SOLR. 
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iskanja)3 

• polja za vnos iskalnih zahtev 

• gumbi za pregled pojmov 

• spustni seznam za izbiro med operatorjema AND in OR (na voljo le v 

izbirnem načinu iskanja) 

• polji za dodatno omejitev iskanja; "Omejevanje" (na voljo le v izbirnem 

načinu iskanja v iskalniku razredov Bibliografski zapis, Normativni 

zapis (CONOR), Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI) in 

"Skeniranje" (na voljo le v iskalniku razredov Bibliografski zapis, 

Normativni zapis (CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998 in 

COBIB.SI)4 

• gumb za izpis seznama iskalnih predpon in pripon ter pripon za 

omejevanje (gumb je na voljo pri "Iskalna zahteva" v ukaznem načinu 

iskanja v iskalniku razredov Bibliografski zapis, Normativni zapis 

(CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI) 

• gumb za izpis navodil za skeniranje 

• gumbi za izvršitev iskanja 

 Poišči – iskanje objektov po vnosu iskalne zahteve 

 Poišči vse – iskanje vseh objektov (v iskalniku razredov 

Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), CORES in 

COBIB.SI tega gumba ni) 

 Novo iskanje – brisanje iskalnih zahtev in rezultatov iskanja 

 Zadnje iskanje – ponovitev zadnje poizvedbe 

 Shrani poizvedbo – shranjevanje vpisanih iskalnih kriterijev 

• potrditveno polje za prelom vrstice  

• polje za spremembo prikaza rezultatov iskanja  

• polje za izbiro predhodno shranjene poizvedbe 

• število najdenih objektov (število zadetkov) 

• seznam najdenih objektov (rezultati iskanja) 

• gumbi za delo z najdenimi objekti 

 Izberi vse za prenos vseh najdenih objektov v seznam za izpis 

(gumb je samo v iskalniku, ki se odpre po izbiri metode Razred / 

Pošlji) 

 Izberi za prenos izbranega objekta na delovno področje 

 Pokaži za pregled lastnosti izbranega objekta 

 Naslednjih 10 za izpis naslednjih 10 objektov (tega gumba ni v 

iskalniku razredov Bibliografski zapis, Normativni zapis 

(CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI) 

 Naslednjih 200 za izpis naslednjih 200 objektov  

 Zapri za izhod iz iskalnika  

• sporočilo o možnosti nadaljnjega izpisa zadetkov (npr. Dalje, Konec)  
 

Iskalnik lahko s pritiskom na tipko <F3> odpremo tudi v urejevalniku 

izbranega objekta, vendar le, če je v bazi podatkov shranjen več kot en objekt 

tega razreda. 

                                                      
3Funkcionalnost pri razredih Bibliografski zapis, Polje 996/997, Polje 998, COBIB.SI, Normativni 

zapis (CONOR) in CORES omogoča le iskalni strežnik SOLR. 
4Omejevanje je pri razredu Normativni zapis (CONOR) omogočeno le, kadar je iskanje podprto z 

iskalnim strežnikom SOLR. 
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Slika 3.2-1: Iskalnik 
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3.3 UREJEVALNIK 

Urejevalnik je komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča vnos, 

spreminjanje lastnosti izbranega objekta (tj. vrednosti atributov) ter vsebovanih 

objektov, določanje povezav, pregledovanje vsebovanih objektov in objektov, 

povezanih z izbranim objektom.  

V urejevalniku so običajno navedeni le tisti atributi objekta, katerih vrednosti 

lahko vnašamo ali spreminjamo. Atributi objekta, ki jim določamo vrednosti z 

izvedbo poslovnih metod, so običajno vidni samo v delu okna z atributi razreda 

v brskalniku. 

Elementi urejevalnika so:  

• naslovna vrstica z imenom razreda, ki mu objekt pripada; če v trenutku, 

ko pri nekem objektu odpremo okno urejevalnika, isti objekt spreminja 

drug uporabnik, se izpiše opozorilo (npr. "Objekt spreminja 

<uporabniško ime>") 

• zavihki  

• imena atributov, prikazana opisno ali kot gumbi 

• vrednosti atributov, ki jih vnašamo z vpisovanjem v vnosna polja ali 

okna za vnos vrednosti, z izbiro iz spustnih seznamov ali šifrantov, 

označevanjem potrditvenih polj ... 

• povezave, ki so prikazane kot gumbi ali seznami; sezname urejamo z 

gumbi za dodajanje, odstranjevanje in prikaz objektov, povezanih z 

izbranim objektom 

• vsebovani objekti, ki so prikazani kot gumbi ali seznami; sezname 

urejamo z gumbi za kreiranje, urejanje, brisanje in prikaz vsebovanih 

objektov 

• gumbi za izvedbo določenih aktivnosti  

• gumb za shranjevanje objekta  

• gumb za izhod iz urejevalnika brez shranjevanja sprememb  

 

Imena atributov, ki jim moramo obvezno določiti vrednosti, če želimo shraniti 

objekt, se v urejevalniku izpišejo v svetlo modri barvi.  

Vnosna polja, ki jih glede na stanje objekta ne moremo izpolniti, so obarvana 

sivo. Vnosna polja, pri katerih določamo vrednosti z izbiro iz spustnih 

seznamov, in vnosna polja za določanje povezav so prav tako obarvana sivo. 

Velikost oken urejevalnika in nekaterih elementov urejevalnika je mogoče 

spremeniti, tako da se z miško postavimo na rob okna in povlečemo v želeno 

smer. 
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Slika 3.3-1: Urejevalnik      
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3.4 PREGLEDOVALNIK 

Pregledovalnik je komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča 

pregledovanje lastnosti izbranega objekta, vsebovanih objektov in objektov, 

povezanih z izbranim objektom. 

V pregledovalniku se izpišejo enaki podatki kot v brskalniku v delu okna z 

atributi razreda in v delu okna s povezavami. Prednost pregledovalnika je ta, da 

ga lahko odpremo tudi v urejevalniku in iskalniku in ne samo v brskalniku. 

Odprtih je lahko tudi več pregledovalnikov hkrati. 

Elementi pregledovalnika so: 

• naslovna vrstica, kjer se prikaže ikona programske opreme COBISS3, 

poleg besede "Pregledovanje" pa se izpiše še ime razreda; če v trenutku, 

ko pri nekem objektu odpremo okno pregledovalnika, isti objekt 

spreminja drug uporabnik, se izpiše opozorilo (npr. "Objekt spreminja 

<uporabniško ime>"); če odpremo pregledovalnik v iskalniku, se za 

imenom razreda izpiše še tekoča številka, pod katero je objekt, ki ga 

pregledujemo, izpisan v seznamu najdenih objektov v iskalniku ("T. 

št.") 

• ikoni  Nazaj in  Naprej, ki ob vstopu v pregledovalnik nista 

aktivni 

• ikoni  Prejšnji in  Naslednji, ki sta prikazani le, če smo odprli 

pregledovalnik za več objektov hkrati 

• zavihki Osnovni prikaz, MARC in Standardni prikaz, ki omogočajo 

prikaz lastnosti izbranega objekta v različnih prikazih (zavihki so samo 

v pregledovalniku razredov, v katerih so shranjeni bibliografski ali 

normativni zapisi)  

• del okna s seznamom atributov izbranega objekta  

• del okna s seznamom objektov, ki so z izbranim objektom povezani ali 

v njem vsebovani 

• gumba za del okna s povezavami 

 Odpri za prikaz atributov objekta, ki ga izberemo iz seznama 

povezav, v obstoječem oknu pregledovalnika  

 Novo okno za prikaz atributov objekta, ki ga izberemo iz seznama 

povezav, v novem oknu pregledovalnika 

• gumb Natisni za tiskanje objekta 

• gumb Zapri za zapiranje okna pregledovalnika 

• gumb Zapri vse za zapiranje vseh odprtih oken pregledovalnikov 
 

V delu s povezavami se pri vsakem objektu prikažejo:  

• ikona objekta, ki je enaka ikoni razreda 

• podatki, ki določajo objekt 
 

Kadar je z izbranim objektom lahko povezanih več objektov istega razreda ali 

pa so objekti v njem vsebovani, se prikažeta: 

• grafična oznaka mape ( ) 
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• ime povezave in število povezanih objektov 
 

Če  spremenimo velikost okna pregledovalnika ali njegovih delov, se nova 

velikost po zapiranju pregledovalnika shrani kot privzeta vrednost in velja, 

dokler velikosti ponovno ne spremenimo.   

 

 

 

 

  

      
 

 

 

Slika 3.4-1: Pregledovalnik   

seznam povezanih in 

vsebovanih objektov 

naslovna 

vrstica 
ikone za navigacijo med 

okni pregledovalnikov 

atributi 

razreda 

vrednosti 

atributov 

gumba za odpiranje 

oken pregledovalnikov 

gumba za zapiranje oken 

pregledovalnikov 

gumb za 

tiskanje 
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4.2 VNOS IN SPREMINJANJE LASTNOSTI OBJEKTA 

Lastnosti objekta vnašamo in spreminjamo v urejevalniku. Lastnosti objekta so: 

• atributi 

• povezave  

• vsebovani objekti 
 

 

Imena atributov, ki jim moramo obvezno določiti vrednosti, če želimo shraniti 

objekt, se v urejevalniku izpišejo v svetlo modri barvi.  

Vnosna polja, ki jih glede na stanje objekta ne moremo izpolniti, so obarvana 

sivo. Vnosna polja, pri katerih določamo vrednosti z izbiro iz spustnih 

seznamov, in vnosna polja za določanje povezav so prav tako obarvana sivo.  

 

1. Poiščemo in izberemo objekt.  

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik objekta.  

 

Nasvet: 

Urejevalnik objekta odpremo najhitreje tako, da pritisnemo tipki  

<Ctrl> + <E>, potem ko smo objekt izbrali na delovnem področju. 

 

3. Vnesemo ali spremenimo vrednosti atributov (gl. pogl. 4.2.1). 

Po vnosu vrednosti atributa se do naslednjega polja pomaknemo tako, da 

pritisnemo tipko <Tab>. Polje za vnos vrednosti atributa lahko izberemo 

tudi tako, da se s kazalcem miške postavimo nanj in kliknemo. 

4. Določimo povezave objekta (gl. pogl. 4.2.2). 

5. Kreiramo ali spremenimo vsebovane objekte (gl. pogl. 4.2.3). 

6. Shranimo objekt (gl. pogl. 4.2.4). 

 

Okno urejevalnika se zapre.  

 

Okno urejevalnika se odpre tudi, kadar: 

• izberemo metodo za kreiranje objekta (gl. pogl. 4.1) 

• v urejevalniku osnovnega objekta kliknemo gumb Uredi, da bi nato 

lahko spremenili tudi lastnosti vsebovanega objekta 

4.2.1 Atributi 

Vrednosti atributov lahko določamo v urejevalniku:  

Postopek 

Možnosti ...  
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• z vpisom v vnosna polja 

• z vpisom v okno za vnos vrednosti atributa 

• z vpisom v okno za vnos vrednosti ponovljivih atributov 

• z izbiro iz spustnih seznamov 

• z izbiro iz šifrantov 

• s potrditvenimi polji  

• z izbirnim gumbom  

4.2.1.1 Vpis vrednosti v vnosna polja 

1. Pri imenu atributa kliknemo vnosno polje.  

2. Vpišemo želeno vrednost. 

 

 

Slika 4.2-1: Vnosno polje 

 

Primer: 

V urejevalniku Partner kliknemo vnosno polje pri "Kraj" in vpišemo želeno 

vrednost. 

 

Opozorilo: 

Vrednosti nekaterih atributov (npr. datumi) zahtevajo vnos v formatirani obliki 

(gl. pogl. 6.2). 

4.2.1.2 Vpis vrednosti atributa v okna za vnos vrednosti 

1. Kliknemo gumb z imenom atributa (gl. Slika 4.2-2). 

Odpre se okno z imenom atributa (gl. Slika 4.2-3).  

2. Vnesemo vrednost. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

Okno z imenom atributa se zapre. Del vpisane vrednosti je viden v polju ob 

gumbu z imenom atributa. 

 

 

Slika 4.2-2: Gumb z imenom atributa  

 

Postopek 

  

Postopek 

   



COBISS Osnovna navodila COBISS3  

 

© IZUM, avgust 2018 4.2-3 

 

 

Slika 4.2-3: Okno za vnos vrednosti atributa 

 

Primer: 

V urejevalniku Naročilo kliknemo gumb Op. v naročilu, v okno z imenom 

atributa vpišemo želeno besedilo in ga shranimo. 

4.2.1.3 Vpis vrednosti atributa v okna za vnos vrednosti 

ponovljivih atributov 

V okna za vnos vrednosti ponovljivih atributov lahko vpišemo poljubno število 

vrednosti ali dodamo poljubno število atributov.  

 

1. Kliknemo gumb z imenom atributa (gl. Slika 4.2-2). 

Odpre se okno z imenom atributa (gl. Slika 4.2-4).  

2. Pri "Nova vrednost" vpišemo vrednost posameznega atributa. 

3. Kliknemo gumb Dodaj. Vpisana vrednost se doda v seznam z napisom 

imena atributa pod zaporedno številko 1 (vrednost prvega atributa).  

4. Za dodajanje vrednosti novega atributa ponovimo točki 2 in 3. 

5. Če želimo urediti vrednost posameznega atributa, jo v seznamu označimo, 

pri "Nova vrednost" vpišemo novo vrednost in nato kliknemo gumb 

Zamenjaj.  

6. Če želimo enega od atributov odstraniti, ga v seznamu označimo in 

kliknemo gumb Odstani.  

7. Po potrebi lahko uredimo vrstni red atributov v seznamu. Posamezni atribut 

pomaknemo za mesto navzgor, če ga v seznamu označimo in kliknemo 

gumb Gor. Posamezni atribut pomaknemo za mesto navzdol, če ga v 

seznamu označimo in kliknemo gumb Dol.  

8. Kliknemo gumb V redu. 

 

   

Postopek 
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Okno z imenom atributa se zapre. Del vpisanih vrednosti atributov je viden v 

urejevalniku izbranega objekta v polju ob gumbu z imenom atributa. Vrednosti 

posameznih atributov so ločene z znakom "/".  

 

 

Slika 4.2-4: Okno za vnos vrednosti ponovljivih atributov 

4.2.1.4 Izbira vrednosti atributa iz spustnih seznamov 

1. S klikom na polje, ki vsebuje znak "", odpremo spustni seznam.  

Kadar podatek ni obvezen, je prva vrstica v spustnem seznamu prazna. 

2. Izberemo ustrezno vrednost. 

To lahko storimo na dva načina: 

• izberemo jo s tipkami za pomik (<gor>, <dol>, <Home>, <End>, 

<PgUp>, <PgDn>) in nato pritisnemo preslednico  

• s kazalcem miške pokažemo nanjo in kliknemo  
 

Spustni seznam se samodejno zapre. 

 

 

Slika 4.2-5: Polje za prikaz in izbiro vrednosti iz spustnega seznama 

 
 

Nasvet: 

Vrednost najhitreje izberemo, če v odprtem seznamu pritisnemo tipko s prvo 

črko želene vrednosti in pritisnemo preslednico. 

 

Opozorilo: 

Če želimo preneseno vrednost odstraniti iz polja, iz spustnega seznama 

izberemo prvo, tj. prazno vrstico. 

Postopek 
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4.2.1.5 Izbira vrednosti iz šifrantov 

Atributom, ki zahtevajo kodiran vnos, določimo vrednosti: 

• z izbiro iz šifranta  

• z vnosom kode ali vrednosti v vnosno polje pred ikono za prikaz 

šifranta 
 

 

Slika 4.2-6: Polje za vnos kodirane vrednosti in ikona za prikaz šifranta  

 

1. Vnesemo kodo ali začetni del kode in kliknemo ikono za prikaz šifranta , 

ki je za vnosnim poljem atributa, ali takoj kliknemo ikono za prikaz 

šifranta, če želimo, da se šifrant odpre na začetku. Če želimo šifrant odpreti 

le s pomočjo tipk, pritisnemo tipko <Tab> in nato še preslednico. 

2. V seznamu poiščemo in izberemo ustrezno vrednost.  

To lahko storimo na tri načine:  

• s kazalcem miške pokažemo nanjo in kliknemo 

• izberemo jo s tipkami za pomik (<gor>, <dol>, <Home>, <End>, 

<PgUp>, <PgDn>) in nato pritisnemo preslednico 

• poiščemo jo z gumboma Poišči in Išči dalje (gl. pogl. 4.2.1.5.1) 
 

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

Izbrana vrednost se prenese v polje pred ikono za prikaz šifranta. 

 

Nasvet: 

Iz šifranta najhitreje izberemo vrednost, če nanjo pokažemo s kazalcem miške 

in dvakrat kliknemo.  

 

Atributu, ki zahteva kodiran vnos, določimo vrednost kar z vnosom kode ali 

vrednosti v vnosno polje pred ikono za prikaz šifranta.  

 

Opozorilo: 

V nekaterih primerih je k takemu atributu možno v vnosno polje vpisati tudi 

vrednost, ki ni definirana v šifrantu. To lahko storimo samo pri lokalnem 

šifrantu in če je tako določeno v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. 

4.2.1.5.1  Iskanje vrednosti v šifrantu 

1. V oknu z imenom šifranta kliknemo gumb Poišči. 

Odpre se okno za vpis iskalnega pojma. 

2. Vnesemo vrednost, ki jo želimo poiskati. Zadošča, da vpišemo samo del 

vrednosti, ki jo iščemo. 

Postopek 

Postopek 

  

Možnosti ...  
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Opozorilo: 

Pri vpisu dela vrednosti, ki jo iščemo, ne smemo uporabljati znaka za 

krajšanje "*", ker program išče natanko vpisani niz znakov. 

 

3. Za izvršitev iskanja kliknemo gumb V redu.  

Označi se prva ustrezna vrednost v šifrantu. Če nam označena vrednost ne 

ustreza, poiščemo naslednjo ali še naslednjo s klikom na gumb Išči dalje. 

Ko program najde zadnjo vrednost v šifrantu, ki ustreza vpisanemu 

iskalnemu pojmu, se po kliku na gumb Išči dalje izpiše vprašanje: "Želite 

ponovno iskati od začetka?". Po kliku na gumb Da se okno s sporočilom 

zapre in v šifrantu se ponovno označi prva vrednost, ki ustreza vpisanemu 

iskalnemu pojmu. S klikom na gumb Išči dalje lahko ponovno 

pregledujemo preostale najdene vrednosti. 

4.2.1.6 Izbira vrednosti pri potrditvenih poljih 

Potrditveno polje () lahko s klikom označimo ali počistimo. Če je polje 

označeno (), je možnost izbrana, v nasprotnem primeru ni upoštevana. 

Potrditvena polja predstavljajo možnosti, ki so med seboj neodvisne, zato lahko  

izberemo več polj hkrati. 

 

 

Slika 4.2-7: Potrditveno polje 

4.2.1.7 Izbira vrednosti pri izbirnih gumbih  

Izbiri gumb () lahko s klikom označimo ali počistimo. Če je polje označeno 

(), je možnost izbrana, v nasprotnem primeru ni upoštevana. Gumbi 

predstavljajo možnosti, ki se med seboj izključujejo, saj lahko v določenem 

trenutku izberemo samo eno možnost. 

 

 

Slika 4.2-8: Izbirna gumba 

4.2.2 Povezave objekta 

Objekt je lahko povezan z enim ali več objekti drugih razredov.  
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Primer: 

Naročilo pošljemo dobavitelju. Ker so podatki o dobavitelju shranjeni kot 

objekt v razredu Partner, moramo objekt iz razreda Naročilo povezati z 

objektom iz razreda Partner.  

 

Povezani objekti so samostojni in lahko v bazi podatkov obstajajo tudi sami 

zase.  

Povezave določamo vedno v urejevalniku izbranega objekta. Njihove lastnosti 

pa lahko spreminjamo, potem ko smo jih v brskalniku izbrali z iskanjem ali 

preko povezav.  

Povezani objekti so v urejevalniku izbranega objekta prikazani na dva načina: 

• kot gumb, kadar lahko izbrani objekt povežemo samo z enim objektom 

drugega razreda; gumb ima pred imenom objekta ikono   

• kot seznam, kadar lahko izbrani objekt povežemo z več objekti drugega 

razreda 

4.2.2.1 Povezave z enim objektom 

4.2.2.1.1 Določanje povezave  

1. V urejevalniku izbranega objekta kliknemo gumb, ki predstavlja povezavo.  

Odpre se iskalnik za razred, iz katerega želimo izbrati objekt.  

2. Poiščemo in izberemo objekt, s katerim želimo povezati objekt, ki ga 

urejamo (gl. pogl. 4.3.1). 

 

 

Slika 4.2-9: Gumb z imenom povezanega objekta 

 

Primer: 

V urejevalniku Zahtevek za MI kliknemo gumb Dobavitelj, v iskalniku 

Iskanje – Partner poiščemo partnerja, ki se pojavlja kot dobavitelj, in ga 

izberemo tako, da kliknemo nanj. 

4.2.2.1.2 Določanje povezave preko ikone za vnos ali brisanje 

povezave  

1. Za vnosnim poljem z imenom gumba, ki predstavlja povezavo, kliknemo 

ikono .  

Odpre se okno za vnos ali brisanje povezave. 

2. Vpišemo šifro objekta. To je vrednost atributa, ki enolično določa objekt. 

Postopek 

Postopek 
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3. Kliknemo gumb V redu. 

4.2.2.1.3 Brisanje povezave preko ikone za vnos ali brisanje 

povezave  

1. Za vnosnim poljem z imenom gumba, ki predstavlja povezavo, kliknemo 

ikono .  

Odpre se okno za vnos ali brisanje povezave. 

2. Zbrišemo vpisano šifro objekta ali vrednost atributa, ki enolično določa 

objekt.  

3. Kliknemo gumb V redu. 

4.2.2.1.4 Pregled povezanega objekta  

1. Za vnosnim poljem z imenom gumba, ki predstavlja povezavo, kliknemo 

ikono .  

Odpre se pregledovalnik za povezani objekt (gl. pogl. 4.4). 

4.2.2.2 Povezave z več objekti 

4.2.2.2.1 Določanje povezave 

1. V urejevalniku izbranega objekta kliknemo gumb Dodaj.  

Odpre se iskalnik za razred, v katerem želimo izbrati objekt. 

2. Poiščemo in izberemo objekt, s katerim želimo povezati objekt, ki ga 

urejamo. Izberemo lahko posamezni objekt ali več objektov hkrati (gl. pogl. 

4.3.1).  

 

 

Slika 4.2-10: Seznam povezanih objektov v urejevalniku osnovnega 

objekta 

Postopek 

Postopek 

Postopek 
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Primer: 

Če želimo vključiti novega partnerja v eno od skupin dobaviteljev v ceniku, 

kliknemo v urejevalniku Skupina/Dobavitelji v skupini gumb Dodaj, v 

iskalniku Iskanje – Partner pa poiščemo partnerja in ga izberemo. 

4.2.2.2.2 Brisanje povezave 

1. V seznamu objektov, povezanih z objektom, ki ga urejamo, izberemo 

objekt tako, da ga kliknemo. 

2. Kliknemo gumb Odstrani.  

4.2.2.2.3 Pregled povezanega objekta  

1. V seznamu objektov, povezanih z objektom, ki ga urejamo, izberemo 

objekt tako, da ga kliknemo. 

2. Kliknemo gumb Pokaži. 

Odpre se pregledovalnik povezanega objekta (gl. pogl. 4.4). 

4.2.3 Vsebovani objekti 

Objekt lahko vsebuje enega ali več objektov iz drugih razredov.  

 

Primer:  

Naročilo vsebuje več postavk. Podatki o postavkah so shranjeni kot objekti v 

razredu Postavka naročila. Ker pa posamezna postavka v bazi podatkov ne 

more obstajati sama zase (brez naročila), lahko predstavlja le vsebovani objekt 

glede na objekt iz razreda Naročilo. 

 

Vsebovane objekte kreiramo vedno v urejevalniku izbranega objekta. Njihove 

lastnosti lahko spreminjamo, potem ko smo jih izbrali: 

• v brskalniku z iskanjem ali preko povezav 

• v urejevalniku izbranega (osnovnega) objekta 
 

Vsebovani objekti so v urejevalniku izbranega objekta prikazani na dva načina: 

• kot gumb, kadar lahko izbrani objekt vsebuje samo en objekt drugega 

razreda; gumb ima pred imenom ikono  

• kot seznam, kadar lahko izbrani objekt vsebuje več objektov drugega 

razreda 

Postopek 

Postopek 
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4.2.3.1 Kreiranje vsebovanega objekta 

4.2.3.1.1 Kreiranje vsebovanega objekta in spreminjanje njegovih 

lastnosti 

1. V urejevalniku izbranega objekta kliknemo gumb z imenom vsebovanega 

objekta. 

Odpre se urejevalnik vsebovanega objekta. Pri tem se osnovni objekt shrani 

v bazo podatkov.  

2. Vnesemo ali spremenimo lastnosti vsebovanega objekta. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se urejevalnik osnovnega objekta. 

 

 

Slika 4.2-11: Gumb z imenom vsebovanega objekta 

 

Primer: 

V urejevalniku Zahtevek za MI kliknemo gumb Gradivo. Odpre se 

urejevalnik Gradivo, kamor vnesemo bibliografske podatke o gradivu in jih 

shranimo. 

4.2.3.1.2 Brisanje vsebovanega objekta 

1. Za vnosnim poljem z imenom gumba, ki predstavlja vsebovani objekt, 

kliknemo ikono .  

4.2.3.1.3 Pregled vsebovanega objekta 

1. Za vnosnim poljem z imenom gumba, ki predstavlja vsebovani objekt, 

kliknemo ikono . 

Odpre se pregledovalnik vsebovanega objekta (gl. pogl. 4.4). 

4.2.3.2 Kreiranje več vsebovanih objektov 

4.2.3.2.1 Kreiranje vsebovanega objekta 

1. V urejevalniku osnovnega objekta kliknemo gumb Nov objekt. 

Odpre se urejevalnik vsebovanega objekta. Osnovni objekt se shrani v bazo 

podatkov.  

 

Postopek  

Postopek  

Postopek  

Postopek  
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Opozorilo: 

Včasih je treba izbrati še posamezni razred, da lahko odpremo urejevalnik 

vsebovanega objekta. 

 

2. Vnesemo lastnosti vsebovanega objekta. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se urejevalnik osnovnega objekta.  

 

 

Slika 4.2-12: Seznam vsebovanih objektov v urejevalniku osnovnega 

objekta 

 

Primer: 

Če želimo pri partnerju vnesti podatke o kontaktih, kliknemo v urejevalniku 

Partner/Vloge in kontakti gumb Nov objekt, izberemo kontaktno osebo ali 

oddelek, vnesemo podatke o vsebovanem objektu in jih shranimo.  

4.2.3.2.2 Spreminjanje lastnosti vsebovanega objekta  

1. V urejevalniku osnovnega objekta je seznam vsebovanih objektov. V tem 

seznamu izberemo objekt tako, da ga kliknemo. Pri tem se podatki, ki 

določajo objekt, obarvajo. 

2. Kliknemo gumb Uredi. 

Odpre se urejevalnik vsebovanega objekta. Pri tem se osnovni objekt shrani 

v bazo podatkov. 

3. Spremenimo lastnosti vsebovanega objekta. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se urejevalnik osnovnega objekta. 

 

Lastnosti vsebovanega objekta lahko spremenimo tudi, če: 

• ga poiščemo in izberemo v razredu, v katerem je shranjen 

• ga izberemo iz seznama objektov, ki so povezani z osnovnim objektom 
 

Nato izberemo še metodo Objekt / Uredi. 

Postopek  

Možnosti ...  
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4.2.3.2.3 Brisanje vsebovanega objekta 

1. V urejevalniku osnovnega objekta je seznam vsebovanih objektov. V tem 

seznamu izberemo objekt tako, da ga kliknemo. Pri tem se podatki, ki 

določajo objekt, obarvajo. 

2. Kliknemo gumb Zbriši. 

4.2.3.2.4 Pregled vsebovanega objekta  

1. V urejevalniku osnovnega objekta je seznam vsebovanih objektov. V tem 

seznamu izberemo objekt tako, da ga kliknemo. Pri tem se podatki, ki 

določajo objekt, obarvajo. 

2. Kliknemo gumb Pokaži.  

Odpre se pregledovalnik vsebovanega objekta (gl. pogl. 4.4). 

4.2.4 Shranjevanje objekta 

Ko v urejevalnik vnesemo lastnosti objekta ali jih spremenimo, moramo objekt 

shraniti v bazo podatkov. 

 

1. V urejevalniku izbranega objekta kliknemo gumb V redu. 

 

Urejevalnik se zapre. Pri tem se pri objektu samodejno vpišejo uporabniško 

ime uporabnika sistema, ki je lastnosti objekta vnesel ali spremenil, ter datum 

in čas vnosa ali spremembe. 

 

Osnovni objekt se samodejno shrani v bazo podatkov tudi pri: 

• določanju povezave objekta 

• kreiranju ali spreminjanju lastnosti vsebovanega objekta 
 

Če objekta ne želimo shraniti, kliknemo gumb Prekliči. Okno urejevalnika se 

zapre, lastnosti objekta, ki smo jih vnesli po zadnjem shranjevanju, pa se v 

bazo podatkov ne shranijo. 

Postopek 

Postopek 

Postopek 



COBISS Osnovna navodila COBISS3  

 

© IZUM, avgust 2018 4.3-1 

 

4.3 ISKANJE 

Objekt lahko poiščemo na tri načine: 

• v iskalniku 

• preko poizvedbe 

• po ključu objekta 

4.3.1 Iskanje v iskalniku 

V iskalniku lahko poiščemo vse objekte izbranega razreda ali pa iskanje 

omejimo z iskalnimi zahtevami.  

 

1. V delu okna s segmenti in razredi izberemo razred. 

2. Izberemo metodo Razred / Išči. 

Odpre se iskalnik s privzetim izbirnim načinom iskanja. 

 

Nasvet: 

Iskalnik najhitreje odpremo tako, da pritisnemo tipko <F3>, potem ko smo 

izbrali razred. 

 

Opozorilo: 

Iskalnik se lahko odpre tudi pri izvajanju nekaterih metod, kadar je iskanje 

del teh metod. Takrat so lahko nekatere iskalne zahteve določene vnaprej in 

jih ne moremo spremeniti, lahko jih le dopolnimo. V tem primeru v 

iskalniku ni gumba Poišči vse. 

Če je v izbranem razredu shranjen samo en objekt, se po izbiri metode za 

iskanje objekt naloži na delovno področje brez odpiranja iskalnika.  

 

3. Po potrebi zamenjamo iskalna polja (gl. pogl. 4.3.1.1).  

4. Določimo iskalne zahteve (gl. pogl. 4.3.1.2). 

Iskalne zahteve lahko med seboj kombiniramo, tako da jih vpišemo v 

posamezna iskalna polja in jih dodatno omejimo z uporabo operatorjev. 

Iskalne zahteve lahko določimo tudi tako, da pri "Poizvedbe" odpremo 

spustni seznam in iz njega izberemo ustrezno poizvedbo, ki smo jo že prej 

shranili (gl. pogl. 4.3.1.3). Pri tem se iskalne zahteve, ki sestavljajo izbrano 

poizvedbo, prenesejo v iskalna polja.  

V iskalnikih, ki omogočajo iskanje bibliografskih in normativnih zapisov, 

lahko s klikom na gumb Ukazno iskanje preidemo na ukazni način iskanja, 

kjer vnesemo iskalno zahtevo v vnosno polje pri "Iskalna zahteva". Pri 

vnosu iskalnega niza si lahko pomagamo s seznamom iskalnih predpon in 

Postopek 
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pripon ter pripon za omejevanje, ki jih lahko pogledamo s klikom na gumb 

. Seznam vseh iskalnih indeksov, ki se uporabljajo v bibliografskih 

bazah podatkov, je v priročniku COBISS3/Katalogizacija (gl. dodatek A.1). 

Ukazno iskanje je namenjeno zahtevnejšim uporabnikom, ki poznajo 

strukturo zapisov v bazah podatkov v sistemu COBISS.SI in tudi sicer 

obvladajo tehnike iskanja po bazah podatkov. Dodatna pojasnila o načinu 

iskanja so na voljo v priročniku COBISS3/Katalogizacija (gl. pogl. 4.2) ali 

v programski opremi COBISS+ pri "Več informacij…". 

 

Nasvet: 

Spremenimo lahko privzeti način iskanja. Če takoj po kliku na gumb 

Ukazno iskanje kliknemo gumb Shrani poizvedbo, se ukazno iskanje 

shrani kot privzeti način iskanja in velja, dokler ga ponovno ne spremenimo 

in shranimo. Privzeti način iskanja je vezan na uporabniško ime. 

Z ukaznega iskanja preidemo ponovno na izbirno iskanje s klikom na gumb 

Izbirno iskanje.  

 

Opozorilo: 

Če je v iskalniku gumb Določi mejo,1 lahko določimo največje število 

iskalnih pojmov. Če omejitev povečamo, je rezultat natančnejši, vendar 

lahko iskanje traja dalj časa. Postavljena omejitev velja, dokler ne zapremo 

okna iskalnika.  

 

5. Iskanje lahko dodatno omejimo po vrsti bibliografskega vira ali pisavi (pri 

"Omejevanje") in zožimo iskanje v drugih iskalnih poljih po neindeksiranih 

podatkih (pri "Skeniranje"). Pojasnila v zvezi z dodatnim omejevanjem 

iskanja so opisana v priročniku COBISS3/Katalogizacija (gl. pogl. 4.1.4 in 

4.3). 

 

Opozorilo: 

Kadar je iskalna zahteva vpisana pri "COBISS.SI-ID" in je hkrati 

izpolnjeno polje pri "Omejevanje", se omejevanje ne upošteva pri iskanju.  

 

6. Izberemo lahko način razvrščanja rezultatov iskanja po določenem 

atributu.2 Izbiramo lahko med atributi izbranega razreda za iskanje. Če 

označimo potrditveno polje pri "Padajoče", bodo vsi rezultati iskanja 

razvrščeni padajoče po izbranem atributu. 

7. Kliknemo gumb Poišči.  

Program sproži iskanje v izbranem načinu iskanja. 

 

 

                                                      
1Funkcionalnost je omogočena tudi pri razredih Bibliografski zapis, Polje 996/997, Polje 998 in 

COBIB.SI, kadar iskanje ni podprto z iskalnim strežnikom SOLR.  
2Funkcionalnost pri razredih Bibliografski zapis, Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI omogoča le 

iskalni strežnik SOLR. 
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Primer:  

V iskalniku razreda Polje 996/997 pri "Status (q)" izberemo dodatni 

operator EMPTY.  

Rezultat iskanja so enote gradiva, ki nimajo določenega statusa.  

 

Opozorilo: 

Če pri posameznem iskalnem polju izberemo operator EMPTY, je vnos 

iskalne zahteve v vnosno polje onemogočen.  

 

• NOT 

Operator NOT določa, da so med rezultati iskanja objekti, ki ne vsebujejo 

vrednosti, vpisane v vnosnem polju pri izbranem iskalnem polju. 

 

Primer:  

V iskalniku razreda Polje 996/997 pri "Status (q)" izberemo dodatni 

operator NOT ter določimo vrednost 9 – odpisano.  

Rezultat iskanja so enote gradiva, ki niso odpisane. 

 

• NOTEMPTY 

Operator NOTEMPTY določa, da so med rezultati iskanja objekti, ki 

zagotovo vsebujejo atribut, po katerem smo omejili izbrano iskalno polje.  

 

Primer:  

V iskalniku razreda Polje 996/997 pri "Inventarna številka (f)" izberemo 

dodatni operator NOTEMPTY.  

Rezultat iskanja so vse inventarizirane enote gradiva. 

  

Opozorilo: 

Če pri posameznem iskalnem polju izberemo operator NOTEMPTY, je vnos 

iskalne zahteve v vnosno polje onemogočen.  

 

Opozorilo: 

Pri izvajanju iskanja imajo prednost operatorji NOT, EMPTY in NOTEMPTY, 

nato operatorja AND in OR. Če slednja dva kombiniramo, se izbirno iskanje 

izvaja po takšnem zaporedju, kot sta operatorja zapisana (če torej operator OR 

stoji pred operatorjem AND, ima OR prednost). Če slednja dva kombiniramo 

pri ukaznem iskanju, se ohrani upoštevanje prednosti operatorja AND pred 

operatorjem OR. 

 

Primer: 

V iskalniku razreda Polje 996/997 pri "Inventarna številka (f)" določimo prvo 

in drugo območje inventarnih številk in med iskalnima poljema izberemo 
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logični operator OR. Za naslednje iskalno polje izberemo "Status (q)", kjer 

izberemo dodatni operator NOT ter določimo vrednost 9 – odpisano. Med 

iskalnim poljem za določitev drugega območja inventarnih številk in iskalnim 

poljem za določitev statusa izberemo logični operator AND. 

Inventarna številka (f)  Od: 0000015 Do: 0999999 OR 

Inventarna številka (f)  Od: 1000000 Do: 1999999 AND 

Status (q)  NOT 9 – odpisano  

Rezultat iskanja so enote gradiva, ki niso odpisane in imajo določeno 

inventarno številko, ki je v enem od izbranih območij. 

4.3.1.2.1 Vnos iskalne zahteve preko šifranta 

1. Kliknemo ikono  zraven polja za vnos iskalne zahteve. 

2. V seznamu poiščemo in izberemo ustrezno vrednost tako, da jo s kazalcem 

miške pokažemo in kliknemo (gl. tudi pogl. 4.2.1.5.1). 

V seznamu lahko izberemo več vrednosti (gl. dodatek A.4), med katerimi 

po sprožitvi iskanja velja logični operator OR (enako kot če bi izbrali dve 

ali več enakih iskalnih polj). 

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

Nasvet: 

V šifrantu najhitreje izberemo vrednost tako, da s kazalcem miške pokažemo 

nanjo in dvakrat kliknemo.  

 

Opozorilo: 

V nekaterih primerih je možno v polje za vnos iskalne zahteve pri iskalnem 

atributu, ki zahteva kodiran vnos, vpisati tudi vrednost, ki ni definirana v 

šifrantu. To lahko storimo samo v lokalnem šifrantu in če je tako določeno v 

inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. V tem primeru najprej kliknemo 

ikono  zraven polja za vnos iskalne zahteve in nato v to polje vpišemo 

želeno vrednost.   

4.3.1.2.2 Brisanje iskalne zahteve, vnesene preko šifranta 

1. Kliknemo ikono  zraven polja za vnos iskalne zahteve.  

4.3.1.2.3 Pregled pojmov 

Pri oblikovanju iskalnih zahtev, ki jih vpisujemo v vnosna polja ali izbiramo iz 

šifranta, si lahko pomagamo s funkcijo pregled pojmov. Uporabljamo jo pri 

fraznem načinu iskanja, kadar želimo biti prepričani, da je fraza pravilno 

zapisana.  

 

Postopek 

  

Postopek 
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1. V polje za vnos iskalne zahteve vnesemo začetek iskalne zahteve (npr. 

začetek partnerjevega imena, naslova, določenega kodiranega podatka ...). 

Kadar ne poznamo začetka iskalnega pojma, lahko pustimo polje za vnos 

iskalne zahteve tudi prazno.  

2. Kliknemo ikono  zraven polja za vnos iskalne zahteve.  

Odpre se okno Pregled pojmov, v katerem se izpiše seznam vseh pojmov 

od vpisane (ali od prve) iskalne zahteve naprej. Seznam je urejen abecedno, 

pri kodiranih podatkih pa po naraščajočih vrednostih kod. Število pred 

vsakim pojmom pove, kolikokrat se ta pojem pojavlja v bazi podatkov. Za 

pomik na naslednjo stran seznama kliknemo gumb Naprej, za pomik na 

predhodno stran kliknemo gumb Nazaj. 

V seznamu poiščemo in izberemo želeno vrednost.  

To lahko storimo na dva načina: 

• s kazalcem miške izberemo vrednost in jo potrdimo z gumbom V redu 

• vrednost izberemo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <PgUp>, <PgDn> 

in pritisnemo tipko <Enter> 
 

Izbrana vrednost se prenese v polje za vnos iskalne zahteve.  

 

Nasvet: 

Iz seznama pojmov najhitreje izberemo vrednost, če s kazalcem miške 

pokažemo nanjo in dvakrat kliknemo.  

4.3.1.3 Shranjevanje poizvedbe 

Iskalne zahteve v okviru enega iskanja lahko shranimo v obliki poizvedbe, ki jo 

lahko uporabimo kasneje. Poizvedbo shranimo v iskalniku.  

 

1. Vnesemo iskalne zahteve (gl. pogl. 4.3.1.2).       

2. Kliknemo gumb Shrani poizvedbo. 

Odpre se okno Poizvedba. 

3. Vnesemo ime poizvedbe. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

Poizvedba se doda v iskalnik pri "Poizvedbe" in v brskalnik v del okna s 

poizvedbami. 

4.3.1.4 Izbira prikaza rezultatov iskanja  

Rezultate iskanja v iskalniku lahko izpišemo v privzetem prikazu ali enem od 

prikazov, ki smo jih definirali (gl. pogl. 4.3.4). 

 

Postopek 

Postopek 
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Pri "Prikaz rezultatov iskanja" izberemo želeni prikaz. To lahko storimo pred 

iskanjem ali po koncu iskanja. 

 

Nazadnje izbrani prikaz rezultatov iskanja se shrani in upošteva pri nadaljnjih 

iskanjih, dokler ga ne spremenimo. 

4.3.2 Iskanje po ključu objekta 

Iskanje objekta izbranega razreda po ključu je najhitrejši način iskanja. 

Uporabimo ga, če poznamo vrednost atributa, ki enolično določa objekt. 

Običajno je to številka ali oznaka objekta. 

 

1. V delu okna s segmenti in razredi izberemo razred. 

2. Izberemo metodo Razred / Išči po ključu. 

Odpre se okno za vnos ključa objekta.  

 

Nasvet: 

Okno za vnos ključa objekta najhitreje odpremo tako, da pritisnemo tipko 

<F4>, potem ko smo izbrali razred. 

 

3. Vpišemo podatek, ki enolično določa objekt.  

4. Kliknemo gumb V redu. 

 

Objekt se naloži na delovno področje. 

 

Opozorilo: 

Če pri objektu iskanje po ključu ni možno, se po izbiri metode Razred / Išči po 

ključu odpre iskalnik za izbrani razred. 

4.3.3 Iskanje preko poizvedbe 

1. V delu okna s segmenti in razredi izberemo razred. 

2. V delu okna s poizvedbami izberemo poizvedbo. 

3. Izberemo metodo Poizvedbe / Poišči.   

 

V nazadnje izbranem prikazu rezultatov iskanja se izpišeta število in seznam 

najdenih objektov, ki jih je program našel v bazi podatkov in ustrezajo iskalnim 

zahtevam, ki so shranjene v poizvedbi. Seznam lahko uredimo, pregledamo 

objekte ali jih prenesemo na delovno področje (gl. pogl. 4.3.1, točke 8–12). 

 

Postopek  

  

Postopek  

  

Postopek 
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Poizvedbo lahko aktiviramo tudi tako, da v delu okna s poizvedbami dvakrat 

kliknemo grafično oznako ali ime poizvedbe. 

Aktiviramo jo lahko tudi v iskalniku (gl. pogl. 4.3.1, točka 4). 

4.3.4 Urejanje prikazov rezultatov iskanja 

Za posamezni razred lahko definiramo različne prikaze, v katerih izpišemo 

rezultate iskanja v iskalniku.  

 

1. V delu okna s segmenti in razredi izberemo razred. 

2. Izberemo metodo Razred / Prikazi rezultatov iskanja. 

Odpre se okno Urejanje prikazov rezultatov iskanja s seznamom 

prikazov, ki smo jih predhodno definirali. Na začetku je seznam prazen.   

3. Dodamo nov prikaz ali spremenimo obstoječega (gl. pogl. 4.3.4.1).  

4. Zbrišemo prikaz (gl. pogl. 4.3.4.2). 

5. Kliknemo gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Prikazi rezultatov iskanja so vezani na uporabniško ime, zato mora vsak 

uporabnik sam definirati izbrani prikaz in ga dodati med prikaze rezultatov 

iskanja. 

4.3.4.1 Dodajanje in spreminjanje prikazov rezultatov 

iskanja 

Seznam prikazov rezultatov iskanja, ki smo jih definirali za izbrani razred, 

lahko dopolnimo z novim prikazom ali pa spremenimo že definirani prikaz.  

Prikaze rezultatov iskanja urejamo v urejevalniku Urejanje prikazov 

rezultatov iskanja. 

 

1. Za dodajanje prikaza kliknemo gumb Dodaj, za spreminjanje prikaza pa v 

seznamu s klikom najprej izberemo prikaz, nato pa kliknemo gumb Uredi. 

Odpre se okno Prikaz rezultatov iskanja.  

2. Pri "Ime" vpišemo ali spremenimo ime, ki označuje prikaz rezultatov 

iskanja. 

3. Določimo atribute, ki sestavljajo prikaz rezultatov iskanja. 

Če želimo atribut dodati med atribute prikaza rezultatov iskanja, ga 

označimo pri "Atributi" in kliknemo gumb Dodaj.  

Postopek  

Možnosti ... 

Postopek  
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Če želimo atribut odstraniti iz seznama atributov prikaza rezultatov 

iskanja, ga označimo pri "Atributi za prikaz rezultatov iskanja" in kliknemo 

gumb Odstrani. 

 

Opozorilo: 

V prikaz rezultatov iskanja za razrede z zapisi v formatu MARC lahko 

dodamo ali iz njega odstranimo atribute, ki jih definiramo sami. Urejanje 

uporabniško definiranih atributov je opisano v priročniku 

COBISS3/Katalogizacija (gl. pogl. 11.1.3). 

 

4. Po potrebi uredimo vrstni red atributov prikaza rezultatov iskanja. Atribut 

pomaknemo za vrstico više ali niže, če ga označimo in kliknemo gumb Gor 

ali Dol.      

5. Kliknemo gumb V redu. 

4.3.4.2 Brisanje prikazov rezultatov iskanja 

Prikaze rezultatov iskanja brišemo v urejevalniku Urejanje prikazov 

rezultatov iskanja. 

 

1. V seznamu definiranih prikazov rezultatov iskanja s klikom izberemo 

prikaz. Pri tem se ime prikaza rezultatov iskanja obarva. 

2. Kliknemo gumb Zbriši. 

Odpre se okno Potrdi z vprašanjem "Ali res želite brisati?". 

3. Kliknemo gumb Da. 

 

Postopek 
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Slika 4.5-1: Pregled in pošiljanje izpisa 

 

14. Pripravljeni izpis lahko shranimo v besedilno datoteko. Vsebino datoteke 

(izpis) lahko kasneje urejamo (gl. pogl. 4.5.11). 

15. Za pošiljanje izpisa na destinacije kliknemo gumb Pošlji. 

Izpis se pošlje na destinacije: izpiše se na tiskalnikih ali pa se pošlje na  

e-naslove. V dokumentih, poslanih po e-pošti, se šumevci ne izpisujejo. 

16. Za izhod iz okna Pregled in pošiljanje izpisa brez pošiljanja na destinacije 

kliknemo gumb Zapri. Pošiljanje na destinacije se ne izvede, medtem ko se 

je v primeru, da izberemo metodo Izstavi in pošlji, izstavitev izpisa že 

izvedla. 

4.5.1 Predogled 

1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa s klikom označimo izpis ali obrazec.  

2. Kliknemo gumb Predogled. 

Odpre se okno za predogled pripravljenega izpisa ali obrazca.   

3. Za prikaz naslednje strani pripravljenega izpisa ali obrazca izberemo  

Stran / Naslednja stran ali pritisnemo tipko <PgDn> (Page Down).  

4. Za prikaz prejšnje strani pripravljenega izpisa ali obrazca izberemo  

Stran / Prejšnja stran ali pritisnemo tipko <PgUp> (Page Up). 

Postopek  
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5. Za prikaz prve strani pripravljenega izpisa ali obrazca izberemo Stran / 

Prva stran ali pritisnemo tipko <Home>.  

6. Za prikaz zadnje strani pripravljenega izpisa ali obrazca izberemo Stran / 

Zadnja stran ali pritisnemo tipko <End>. 

7. Za tiskanje izpisa ali obrazca na tiskalniku izberemo Predogled / Izpis ali 

kliknemo gumb Izpis.  

8. Za zapiranje okna za predogled izberemo Predogled / Zapri ali kliknemo 

gumb Zapri. 

4.5.2 Predogled v PDF 

1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa s klikom označimo izpis ali obrazec. 

2. Kliknemo gumb Predogled v PDF. 

Odpre se pregledovalnik PDF (npr. Adobe Reader), ki je globalni standard 

za ogled PDF-datotek. Pripravljen izpis ali obrazec lahko pogledamo in 

preverimo in tudi shranimo v želeno mapo na disku (kot datoteko v formatu 

pdf) ali ga natisnemo (v celoti, določeno območje strani ali samo določene 

strani).  

Če na računalniku nimamo nameščenega pregledovalnika PDF, se po izbiri 

metode odpre pogovorno okno operacijskega sistema Windows, ki nas 

vpraša, s katerim programom želimo odpreti pripravljeni izpis. Okno 

zapremo s klikom na gumb Cancel. Za tem na računalnik namestimo 

pregledovalnik PDF (brezplačno ga lahko prenesemo s spletne strani   

http://www.adobe.com/).  

 

Nasvet: 

Predogled v PDF  uporabimo predvsem takrat, kadar želimo npr. datoteko z 

določenim izpisom, katerega priprava traja dalj časa, shraniti v želeni mapi 

na svojem računalniku, ali kadar želimo neki obsežnejši izpis natisniti v 

omejenem obsegu (npr. ko želimo natisniti samo določene strani, ali 

območje strani daljšega izpisa).  

 

Po zapiranju pregledovalnika PDF se vrnemo v okno Pregled in pošiljanje 

izpisa. 

4.5.3 Dodajanje destinacije 

1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo izpis ali obrazec tako, da ga 

kliknemo.  

2. Izberemo metodo Pošiljanje / Dodaj destinacijo. 

Odpre se okno za dodajanje destinacije: tiskalnika, e-naslova ali e-naslova 

iz zapisa v osebnem imeniku.  

Postopek  

   

Postopek  
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4.6 UPRAVLJANJE IZPISNIH VRST  

Izpisna vrsta je skupina izbranih objektov istega razreda, za katere lahko 

pošljemo na destinacije (tiskalnik ali e-naslov) izpis, ki ga izberemo iz seznama 

definicij izpisov.  

Preko izpisnih vrst običajno izpisujemo nalepke za gradivo, kadar ne želimo 

izpisovati vsake nalepke posebej, temveč hkrati vse nalepke, ki jih pripravimo 

npr. v enem dnevu.  

 

1. Izberemo metodo Sistem / Urejevalnik izpisnih vrst.  

Odpre se okno Urejevalnik izpisnih vrst. V delu okna z napisom "Seznam 

izpisnih vrst" se izpiše seznam izpisnih vrst. Seznam je urejen po abecedi. 

Izpiše se ime vrste, v okroglem oklepaju ime razreda, na koncu pa še 

število objektov, ki so trenutno v vrsti.   

Na začetku je seznam prazen. 

2. Kreiramo lahko novo izpisno vrsto (gl. pogl. 4.6.1). 

3. Izpisno vrsto lahko uredimo (gl. pogl. 4.6.2). 

4. Izpisno vrsto lahko zbrišemo (gl. pogl. 4.6.3). 

 

 

Slika 4.6-1: Urejevalnik izpisnih vrst 

 

5. Objekte iz izpisne vrste lahko pošljemo na destinacijo tiskalnik ali e-naslov 

(gl. pogl. 4.6.4). 

6. Izpisno vrsto lahko izpraznimo, tj. odstranimo vse objekte iz izpisne vrste 

(gl. pogl. 4.6.5).  

7. Za izhod iz okna Urejevalnik izpisnih vrst kliknemo gumb Izhod.  

Postopek  
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4.6.1 Kreiranje izpisne vrste 

1. V oknu Urejevalnik izpisnih vrst kliknemo gumb Dodaj. 

Odpre se okno Izbira razreda, v katerem je prikazana celotna struktura 

programske opreme COBISS3 s segmenti in razredi.   

2. Odpremo ustrezni segment in izberemo razred, pri katerem želimo kreirati 

izpisno vrsto, ter kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Izpisna vrsta, v katerem se izpišeta razred in avtor izpisne 

vrste. 

3. Vpišemo ime izpisne vrste. 

4. Pri "Opis" lahko izpisno vrsto tudi na kratko opišemo. 

5. V izpisno vrsto lahko dodamo objekt (gl. pogl. 4.6.1.1). 

6. Objekt lahko zbrišemo iz izpisne vrste tako, da ga označimo in kliknemo 

gumb Zbriši.  

7. Kliknemo gumb V redu. 

4.6.1.1 Dodajanje objekta v izpisno vrsto 

Objekte običajno dodajamo v izpisno vrsto med izvajanjem poslovnih 

postopkov. Npr. za izpis nalepk za gradivo lahko dodajamo polja 996/997 v 

izpisno vrsto pri postopkih inventarizacije in kontrole dotoka. 

Objekt pa lahko dodamo v izpisno vrsto tudi v Urejevalniku izpisnih vrst pri 

kreiranju ali urejanju izpisne vrste. 

 

1. V oknu Izpisna vrsta kliknemo gumb Nov objekt. 

Odpre se iskalnik razreda.   

2. Poiščemo in izberemo objekt, lahko tudi več objektov hkrati. 

Po izbiri se objekt doda v izpisno vrsto. 

 

Če je objekt naložen na delovnem področju, ga lahko v izpisno vrsto dodamo 

tudi tako, da izberemo metodo Objekt / Dodaj v izpisno vrsto. To lahko 

storimo samo, če je shranjen v enem od razredov, ki so v brskalniku vidni v 

delu okna s strukturo programske opreme COBISS3 (Segmenti in razredi). 

V izpisno vrsto lahko dodamo objekte tudi, če najprej izberemo razred in nato 

metodo Razred / Dodaj v izpisno vrsto. Po izbiri metode se odpre okno s 

seznamom izpisnih vrst za izbrani razred. Iz seznama izberemo izpisno vrsto, 

ki jo želimo dopolniti z novimi objekti. Po izbiri izpisne vrste se odpre iskalnik 

izbranega razreda, v katerem poiščemo objekte, jih izberemo in dodamo v 

izpisno vrsto.  

Če izpisne vrste še ni, lahko po izbiri metode Objekt / Dodaj v izpisno vrsto 

ali metode Razred / Dodaj v izpisno vrsto kreiramo novo izpisno vrsto. 

Postopek  

Postopek  

Možnosti ... 
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4.8 UREJANJE OPRAVIL 

V segmentu COBISS3/Izpisi lahko definiramo opravila, ki se lahko izvedejo 

kasneje (tudi zunaj delovnega časa knjižnice). Postopek je opisan v priročnikih 

COBISS3/Katalogizacija (gl. dodatek I.1.2), COBISS3/Nabava (gl. dodatek 

B.1.2), COBISS3/Serijske publikacije (gl. dodatek B.1.2), COBISS3/Zaloga 

(gl. dodatek A.1.2), COBISS3/Izposoja (gl. dodatek A.1.1) in 

COBISS3/Medknjižnična izposoja (gl. dodatek B.1.2).  

Shranjenim opravilom, ki se še niso izvedla, lahko ponastavimo datum in čas 

izvedbe ter pogostost ponavljanja. Nekatera shranjena opravila lahko tudi 

brišemo. Seznam shranjenih opravil je dosegljiv iz okna Urejevalnik opravil, 

ki ga odpremo v brskalniku.  

 

1. Izberemo metodo Sistem / Urejevalnik opravil. 

Odpre se okno Urejevalnik opravil, v katerem je seznam shranjenih 

opravil. 

2. Označimo opravilo, tako da kliknemo njegovo ime. 

3. Opravilo lahko uredimo (gl. pogl. 4.8.1). 

4. Opravilo lahko zbrišemo (gl. pogl. 4.8.2). 

5. Za izhod iz okna Urejevalnik opravil kliknemo gumb Izhod. 

4.8.1 Urejanje opravila  

Shranjenim opravilom, ki se še niso izvedla, lahko ponastavimo datum in čas 

izvedbe ter pogostost ponavljanja.  

 

Opravilo še nima statusa končano. 

 

1. V oknu Urejevalnik opravil označimo opravilo tako, da kliknemo njegovo 

ime.  

2. Kliknemo gumb Uredi. 

Odpre se okno Urejanje opravila. 

3. Spremenimo lahko datum in čas, ko naj se opravilo izvede, ter pogostost 

ponavljanja. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

Postopek  

Postopek  

Pogoj  
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4.8.2 Brisanje opravila 

Iz seznama shranjenih opravil lahko zbrišemo opravilo, če opravilo ni nastalo 

programsko s postopki v izposoji (npr. pošiljanje sporočil o skorajšnjem poteku 

roka izposoje, skorajšnjem opominu …). 

 

1. V oknu Urejevalnik opravil označimo opravilo tako, da kliknemo njegovo 

ime.  

2. Kliknemo gumb Zbriši. 

Odpre se okno Brisanje opravila z vprašanjem "Ali želite brisati izbrano 

opravilo?". 

3. Kliknemo gumb Da. 

 

Postopek  



 

© IZUM, avgust 2018 5-1 

 

5 NASTAVITVE 

V poglavju je opisan postopek za nastavitev pisave in postopek za prijavo v 

oddelek za izposojo. Opisano je tudi, kako urejamo uporabniške in logične 

destinacije, na katere pošiljamo izpise (gl. tudi pogl. 4.5). 

Sledi opis urejanja osebnega imenika, v katerem lahko shranjujemo e-naslove 

oseb, s katerimi sodelujemo. Opisano je tudi, kako pošljemo sporočilo vsem 

prijavljenim uporabnikom in kako preberemo zadnje poslano sporočilo, kako 

preberemo sporočilo, ki ga pripravijo v IZUM-u in se nanaša na delovanje 

sistema COBISS, kako pogledamo sporočila iz programske opreme COBISS3, 

ki so bila poslana v času naše prijave, kako pripravimo obvestilo, ki se izpiše v 

COBISS+, kako pošljemo pripombe in predloge o delovanju programske 

opreme po e-pošti, kako osvežimo nastavitve po spremembi parametrov v 

inicializacijski datoteki, kako pregledamo napake na strežniku, kako prikažemo 

dnevnik aktivnosti in dnevnik COBISS3, kako izvedemo test mreže, kako 

preverimo, kateri uporabniki sistema so trenutno prijavljeni v programsko 

opremo COBISS3 in kako pregledamo obdelavo osebnih podatkov, ki so v 

skladu z ZVOP. 

Vse nastavitve so vezane na uporabniško ime. Ob izhodu iz brskalnika se 

velikost oken shrani. Druge uporabniške nastavitve – pisava, uporabniške 

destinacije, logične destinacije, osebni imenik, poizvedbe, bližnjice in prikazi 

rezultatov iskanja – se shranijo takoj, ko določimo posamezno uporabniško 

nastavitev. 

Podpoglavja:  

• Nastavitev pisave  

• Prijava v oddelek za izposojo 

• Določanje uporabniških destinacij  

• Urejanje logičnih destinacij  

• Urejanje osebnega imenika  

• Pošiljanje sporočil uporabnikom sistema  

• Branje zadnjega poslanega sporočila  

• Obveščanje uporabnikov sistema 

• Pregled sporočil 

• Priprava obvestila za COBISS+ 

• Pošiljanje pripomb  

• Osvežitev nastavitev  
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• Prikaz napak na strežniku  

• Prikaz dnevnika aktivnosti 

• Prikaz dnevnika COBISS3 

• Test mreže  

• Prikaz prijavljenih uporabnikov sistema 

• Pregled obdelav osebnih podatkov v skladu z ZVOP 
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5.3 DOLOČANJE UPORABNIŠKIH DESTINACIJ 

Uporabniške destinacije se upoštevajo pri pripravi in pošiljanju izpisov, ki v 

svojih definicijah nimajo določenih destinacij. Tak izpis je npr. Osnovni izpis. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Nastavitve / Uporabniške destinacije.  

Odpre se okno Uporabniške destinacije. V delu okna z napisom 

"Destinacije" se izpiše seznam destinacij, ki smo jih že določili preko tega 

menija.  

 

 

Slika 5.3-1: Uporabniške destinacije 

 

Na desni strani okna so gumbi za dodajanje, spreminjanje ali odstranjevanje 

uporabniških destinacij:  

• za dodajanje e-naslova kliknemo gumb Dodaj e-naslov (gl. pogl. 

5.3.1) 

• za dodajanje tiskalnika kliknemo gumb Dodaj tiskalnik (gl. pogl. 

5.3.2) 

• za dodajanje e-naslova  iz zapisa v osebnem imeniku kliknemo gumb 

Iz osebnega imenika (gl. pogl. 5.3.3) 

• za urejanje destinacije najprej izberemo destinacijo, tako da jo 

kliknemo, nato pa kliknemo še gumb Uredi (gl. pogl. 5.3.4)  

• za odstranjevanje destinacije najprej izberemo destinacijo, tako da jo 

kliknemo, nato pa kliknemo še gumb Odstrani (gl. pogl. 5.3.5) 

 

2. Kliknemo gumb V redu.  

 

Nasvet: 

Pri uporabniških destinacijah navadno določimo tiskalnik. 

Postopek 
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5.3.1 Dodajanje e-naslova 

1. V oknu E-naslov vpišemo e-naslov prejemnika.  

2. Kliknemo gumb V redu. 

 

E-naslov se doda v skupino Za – glavni naslovniki.   

5.3.2 Dodajanje tiskalnika 

1. V oknu Tiskalnik najprej izberemo tiskalnik in določimo privzeto število 

kopij, ki jih želimo izpisati.  

Pri določanju tiskalnika lahko pri "Tiskalnik" izbiramo med lokalnimi 

tiskalniki, ki so dostopni iz našega računalnika. Privzeto vrednost privzeti 

lokalni tiskalnik ohranimo, če želimo pošiljati izpise na tiskalnik, ki je na 

našem osebnem računalniku definiran kot privzeti tiskalnik. 

2. Določimo podrobnosti za izbrani tiskalnik (gl. pogl. 5.3.2.1). 

3. Kliknemo gumb V redu. 

5.3.2.1 Določanje podrobnosti za izbrani tiskalnik 

1. V oknu Tiskalnik kliknemo gumb Podrobnosti.  

Odpre se okno Podrobnosti. 

2. Določimo podrobnejše podatke o: 

• načinu tiskanja  

• vrsti tiskalnika   

• podvrsti tiskalnika  

• stilu tiskanja 

• usmerjenosti tiskanja 
 

Pri "Način tiskanja" lahko izbiramo med besedilnim in grafičnim načinom. 

Privzeta vrednost je grafični; prednost tega načina je v lažjem izpisovanju 

znakov Unicode.  

Pri besedilnem načinu tiskanja, kjer smo omejeni na majhen izbor znakov, 

se izpis pretvori v datoteko LST, ki se glede na izbrani tiskalnik pretvori v 

datoteko z ukazi za tiskalnik. Na podoben način se izvaja tudi tiskanje na 

tiskalnike v programski opremi COBISS2. Običajno se pri pripravi izpisa v 

formatu LST na eno stran izpiše največ 64 vrstic. 

Če nameravamo na izbrani tiskalnik tiskati v besedilnem načinu, moramo 

določiti še vrsto tiskalnika. Izbiramo lahko med različnimi vrstami. Ob 

namestitvi programske opreme COBISS3 v knjižnici spustni seznam "Vrsta 

tiskalnika" že vključuje tipske vrednosti, vendar se lahko vsebina spustnega 

Postopek 

Postopek 

Postopek  
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5.4 UREJANJE LOGIČNIH DESTINACIJ 

Vsi sistemski izpisi imajo definirane logične destinacije, ki določajo, kam bo 

izpis poslan. Npr. logična destinacija "Tiskalnik – Nabava" se v segmentu 

COBISS3/Nabava uporablja pri pošiljanju naročila, preklica naročila, 

reklamacije ...  

Posamezni uporabnik sistema lahko zase spremeni vrednost logične destinacije. 

Spremenjena vrednost logične destinacije se izpiše v okroglem oklepaju in se 

uporablja namesto dosedanje logične destinacije.   

Podrobnejše podatke za privzeto vrednost posamezne logične destinacije lahko 

pogledamo, če logično destinacijo izberemo in kliknemo gumb Privzeto (opis). 

 

 

Slika 5.4-1: Logične destinacije 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Nastavitve / Logične destinacije.  

Odpre se okno Urejevalnik logičnih destinacij. V delu okna z napisom 

"Logične destinacije" se izpiše seznam logičnih destinacij. Za imenom 

logične destinacije (npr. "Tiskalnik – Nabava") se v oglatem oklepaju 

izpiše vrednost logične destinacije, ki se za posamezno knjižnico definira 

ob namestitvi programske opreme COBISS3 in velja za vse uporabnike 

sistema v tej knjižnici.  

2. Označimo destinacijo tako, da jo: 

• izberemo s tipkama za pomik <gor>, <dol>  

• kliknemo  
 

3. Kliknemo gumb Uredi. 

Odpre se okno Uporabniške destinacije, v katerem uredimo izbrano 

logično destinacijo (gl. pogl. 5.3). 

4. Kliknemo gumb V redu. 

Postopek 
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Pri izbrani logični destinaciji se destinacija, ki smo jo dodali, izpiše v okroglem 

oklepaju.  
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5.6 POŠILJANJE SPOROČIL UPORABNIKOM SISTEMA 

Vsem uporabnikom sistema, ki so v naši knjižnici trenutno priključeni v 

programsko opremo COBISS3, lahko pošljemo sporočilo. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Sporočila / Sporočilo vsem uporabnikom. 

Odpre se okno Sporočilo vsem uporabnikom.  

2. Vpišemo besedilo sporočila. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Sporočilo, v katerem se izpiše uporabniško ime osebe, ki je 

poslala sporočilo, datum in čas pošiljanja ter vsebina sporočila. 

 

Na sporočilo iz programske opreme COBISS3 nas opozorita sporočilo na 

namizju (Desktop Alert) in ikona COBISS3 , ki se prikaže v opravilni 

vrstici.  

 

 

Postopek 

Možnosti ... 
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5.7 BRANJE ZADNJEGA POSLANEGA SPOROČILA 

Zadnje sporočilo, ki ga je poslal nekdo od uporabnikov sistema, lahko 

preberemo. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Sporočila / Preberi zadnje sporočilo. 

Odpre se okno Sporočilo, v katerem se izpiše uporabniško ime osebe, ki je 

zadnja poslala sporočilo, datum in čas pošiljanja sporočila in vsebina 

sporočila.  

2. Kliknemo gumb V redu. 

 

Zadnje poslano sporočilo lahko preberemo do ponovnega zagona strežnika. 

Takrat se sporočilo zbriše.  

 

Postopek 
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5.8 OBVEŠČANJE UPORABNIKOV SISTEMA 

V programski opremi COBISS3 lahko prebiramo sporočila, ki jih pripravljajo v 

IZUM-u in se nanašajo na delovanje sistema COBISS (npr. namestitev nove 

verzije programske opreme, napovedane in nenapovedane prekinitve dela ipd.).  

Ko v IZUM-u objavijo novo sporočilo, se vsem uporabnikom, prijavljenim v 

programsko opremo COBISS3, najkasneje v roku ene ure odpre okno 

Sporočila COBISS, v katerem lahko pogledajo novo sporočilo in tudi vsa prej 

objavljena sporočila, ki jim veljavnost še ni potekla.  

Če v času objave novega sporočila nismo bili prijavljeni v programsko opremo 

COBISS3, se okno Sporočila COBISS odpre takoj, ko se ponovno prijavimo. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Sporočila / Prikaži sporočila COBISS.  

Odpre se okno Sporočila COBISS. V delu okna z napisom "Seznam 

sporočil COBISS" se izpiše seznam objavljenih sporočil, ki jim veljavnost 

še ni potekla. Seznam sporočil je urejen po datumu objave, tako da je na 

vrhu seznama izpisano zadnje objavljeno sporočilo.  

Sporočila, ki jih še nismo prebrali, so označena z zeleno barvo, prebrana 

sporočila pa s črno barvo.  

2. Označimo sporočilo, ki ga želimo prebrati, in kliknemo gumb Odpri.  

Odpre se okno Sporočilo COBISS, v katerem se izpiše vsebina sporočila. 

3. Za zapiranje okna z vsebino sporočila kliknemo gumb V redu. 

4. Za zapiranje okna s seznamom sporočil COBISS kliknemo gumb Zapri. 

 

Na sporočilo iz programske opreme COBISS3 nas opozorita sporočilo na 

namizju (Desktop Alert) in ikona COBISS3 , ki se prikaže v opravilni 

vrstici.  

 

 

Postopek 

Možnosti ... 
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5.9 PREGLED SPOROČIL 

Pogledamo lahko sporočila, ki si jih med seboj pošiljajo uporabniki 

programske opreme COBISS3, sporočila, ki se pripravljajo v IZUM-u in se 

nanašajo na delovanje sistema COBISS, in nekatera programska sporočila (npr. 

obvestilo o tem, da je bil izpis poslan na tiskalnik).  

 

1. Izberemo metodo Sistem / Sporočila / Pregled sporočil.  

Odpre se okno Sporočila, v katerem se izpišejo sporočila, ki so urejena po 

datumu objave, tako da je na vrhu seznama izpisano zadnje sporočilo. Pri 

vsakem sporočilu se izpiše tip sporočila in uporabniško ime osebe, ki je 

poslala sporočilo, datum in čas pošiljanja ter vsebina sporočila. 

2. Če želimo sporočila zbrisati, kliknemo gumb Odstrani vse.  

3. Za zapiranje okna Sporočila kliknemo gumb Zapri.  

 

Sporočila lahko pogledamo do odjave iz programske opreme COBISS3. Takrat 

se sporočila zbrišejo. 

 

Pregled sporočil omogoča tudi gumb Sporočila, ki je v statusni vrstici 

brskalnika. 

Sporočila lahko pregledamo tudi tako, da v opravilni vrstici kliknemo možnost 

 in nato izberemo ikono . S pritiskom na desni gumb miške se odpre 

priročni meni, kjer izberemo metodo Pregled sporočil.   

Na sporočilo iz programske opreme COBISS3 nas opozorita sporočilo na 

namizju (Desktop Alert) in ikona COBISS3 , ki se prikaže v opravilni 

vrstici.  

 

Postopek 

Možnosti ... 
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5.10 PRIPRAVA OBVESTILA ZA COBISS+ 

V okolju COBISS3 lahko vpišemo besedilo, ki se izpiše v COBISS+ nad 

podatki o gradivu pri prikazu izbranega rezultata iskanja v naši knjižnici, ko 

uporabnik na spletni strani Virtualne knjižnice Slovenije za iskanje po 

knjižničnih katalogih v spustnem seznamu izbere našo knjižnico. Če ima naša 

knjižnica oddelke, lahko pripravimo obvestilo za celotno knjižnico in obvestila 

za posamezne oddelke (gl. pogl. 5.10.1).  

 

Nasvet: 

Če se v COBISS+ ne izpiše celotno besedilo obvestila, kliknemo Prikaži več. 

 

Za urejanje obvestila potrebujemo pooblastilo ADM_NOTIF – priprava 

obvestila za COBISS+. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Sporočila / Pripravi obvestilo za COBISS+. 

Odpre se okno Obvestilo za COBISS+.  

 

 
 

Slika 5.10-1: Okno za pripravo obvestila za COBISS+ 

 

2. Kliknemo gumb Besed. za knj. Odpre se okno Besedilo za knjižnico, v 

katero vpišemo besedilo, ki se bo izpisalo v COBISS+ po izbiri naše 

knjižnice. Če je besedilo že vneseno, ga lahko spremenimo, ko pa ni več 

aktualno, ga zbrišemo. 

3. Če želimo pripraviti še obvestilo v angleškem jeziku, kliknemo gumb 

Besed. za knj. (ang). Odpre se okno Besedilo za knjižnico (ang), v katero 

vpišemo želeno besedilo (običajno je to prevod slovenskega besedila). Če 

je besedilo že vneseno, ga lahko spremenimo, ko pa ni več aktualno, ga 

zbrišemo. Uporabniki bodo angleško besedilo videli, kadar bodo ob vstopu 

v COBISS+ za prikaz izbrali angleški jezik. 

4. Za shranjevanje sprememb (vnos, sprememba ali brisanje besedila) v oknu 

Besedilo za knjižnico ali v oknu Besedilo za knjižnico (ang) kliknemo 

gumb V redu. 

Postopek 
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Spremembe so v COBISS+ vidne takoj, ko v oknu za vnos besedila 

kliknemo gumb V redu. 

5. Za izhod iz okna Obvestilo za COBISS+ kliknemo gumb Zapri.  

 

Pri oblikovanju besedila lahko uporabimo HTML elemente, npr. če želimo, da 

se besedilo v COBISS+ izpiše poudarjeno, ga napišemo med oznakama 

<strong> in </strong>, če naj se izpiše ležeče, pa med oznakama <em> in 

</em>. V besedilo lahko vključimo tudi povezave do drugih strani 

(hiperpovezave) in oblikujemo odstavke. 

Povezavo do druge spletne strani vnesemo v obliki:  

<a href="http://<povezava>"><ime povezave></a>  

 

Primer: 

<a href="http://home.izum.si/izum/qp/">Referenčni servis Vprašaj 

knjižničarja</a>  

V besedilu, izpisanem v COBISS+, bo povezava do spletne strani o 

predstavitvi referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja prikazana kot Referenčni 

servis Vprašaj knjižničarja. 

 

Nasvet: 

Pri pisanju besedila oz. informacij, ki jih želimo objaviti, naj vsekakor velja 

pravilo manj je več, saj predolga besedila uporabnike hitro odvrnejo od branja. 

Prav tako s krepkim tiskom poudarimo samo pomembnejše dele besedila in ne 

celotnega besedila. 

 

5.10.1 Priprava obvestila v knjižnicah z oddelki 

Če ima naša knjižnica oddelke, lahko pripravimo:  

• obvestilo za celotno knjižnico in  

• obvestila za posamezne oddelke 
 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Sporočila / Pripravi obvestilo za COBISS+. 

Odpre se okno Obvestilo za COBISS+.  

 

  

   

Postopek 
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Slika 5.10-2: Okno za pripravo obvestila za COBISS+ v knjižnici z oddelki 

 

 

2. Pripravimo obvestilo za celotno knjižnico (gl. pogl. 5.10.1.1).  

3. Pripravimo obvestila za posamezne oddelke knjižnice (gl. pogl. 5.10.1.2). 

4. Za izhod iz okna Obvestilo za COBISS+ kliknemo gumb Zapri. 

5.10.1.1 Priprava obvestila za celotno knjižnico 

Kadar želimo pripraviti obvestilo za celotno knjižnico, v oknu Obvestilo za 

COBISS+ (gl. Slika 5.10-2) kliknemo gumb Besed. za knj. ali gumb Besed. za 

knj. (ang) in vpišemo želeno besedilo. Če je besedilo že vneseno, ga lahko 

spremenimo. Ko besedilo ni več aktualno, ga zbrišemo. 

Besedilo, ki ga bomo vnesli v oknu Besedilo za knjižnico in v oknu Besedilo 

za knjižnico (ang), bo v COBISS+ prikazano po izbiri vseh oddelkov ali 

posameznega oddelka naše knjižnice, za katerega ni pripravljeno posebno 

obvestilo (gl. pogl. 5.10.1.2). 

5.10.1.2 Priprava obvestila za posamezne oddelke 

knjižnice 

Kadar želimo pripraviti obvestilo za posamezni oddelek, v oknu Obvestilo za 

COBISS+ (gl. Slika 5.10-2) iz spustnega seznama pri "Oddelek" najprej 

izberemo želen oddelek, nato kliknemo gumb Besed. za odd. ali Besed. za 

odd. (ang) in vnesemo besedilo za ta oddelek.  

Besedilo se bo v COBISS+ izpisalo po izbiri tega oddelka naše knjižnice. 
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Opozorilo: 

Kadar pripravljamo obvestilo za posamezni oddelek, potrditveno polje pri 

"Info za vse oddelke" ne sme biti označeno. 

 

Kadar želimo pripraviti enotno obvestilo za vse oddelke, v oknu Obvestilo za 

COBISS+ najprej označimo potrditveno polje pri "Info za vse oddelke" in nato 

kliknemo gumb Besed. za odd. ali Besed. za odd. (ang) ter vpišemo želeno 

besedilo. Pri tem ni pomembno, kateri oddelek je izbran iz spustnega seznama 

pri "Oddelek". 

Besedilo se bo v COBISS+ izpisalo po izbiri katerega koli oddelka naše 

knjižnice. 

 

Opozorilo: 

Če vnesemo obvestilo za celotno knjižnico in tudi obvestilo za izbrani oddelek, 

se bo v COBISS+ izpisalo besedilo za oddelek pri prikazu rezultata iskanja v 

izbranem oddelku; pri prikazu rezultata iskanja v ostalih oddelkih ali v vseh 

oddelkih naše knjižnice pa se bo izpisalo besedilo za knjižnico. 

 

Če je besedilo za oddelke že vneseno, ga lahko spremenimo. Ko besedilo ni 

več aktualno, ga zbrišemo.  

 

Nasvet: 

Če nameravamo pripraviti podobno obvestilo za večino oddelkov, najprej 

vnesemo enotno besedilo za vse oddelke (najprej označimo potrditveno polje 

pri "Info za vse oddelke", nato kliknemo gumb Besed. za odd. ali Besed. za 

odd. (ang) in vnesemo besedilo). Besedilo za posamezne oddelke nato ustrezno 

prilagodimo (najprej iz spustnega seznama pri "Oddelek" izberemo želeni 

oddelek, nato kliknemo gumb Besed. za odd. ali Besed. za odd. (ang) in 

spremenimo besedilo; pred vnosom besedila potrditveno polje pri "Info za vse 

oddelke" ne sme biti označeno). 

 
 

Nasvet: 

Kadar želimo zbrisati obvestilo za vse oddelke, v oknu Obvestilo za COBISS+ 

najprej označimo potrditveno polje pri "Info za vse oddelke", nato kliknemo 

gumb Besed. za odd. ali Besed. za odd. (ang) in pobrišemo vneseno besedilo. 

Pri tem ni pomembno, kateri oddelek je izbran iz spustnega seznama pri 

"Oddelek". 
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5.11 POŠILJANJE PRIPOMB 

Pripombe in predloge, ki se nanašajo na delovanje programske opreme 

COBISS3, lahko po e-pošti pošljemo v IZUM. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Sporočila / Pošiljanje pripomb. 

Odpre se okno Pošiljanje pripomb.  

2. Pri "Za" se izpiše e-naslov, na katerega bomo poslali sporočilo. E-naslov 

lahko spremenimo ali dopišemo še dodaten e-naslov. 

3. Pri "Od" se izpiše e-naslov, ki je vpisan pri atributu "E-pošta"  pri 

uporabniškem imenu, pod katerim smo se prijavili na programsko opremo. 

Vrednost lahko spremenimo. 

4. Pri "Zadeva" se izpiše naslov sporočila. Besedilo lahko spremenimo.  

5. Pri "Besedilo" vpišemo besedilo sporočila, ki ga bomo poslali po e-pošti. 

6. Kliknemo gumb V redu. 

 

 

 

 

Postopek 
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5.12 OSVEŽITEV NASTAVITEV 

Po spremembni nastavitev (npr. spremembi loklanih šifrantov, parametrov 

izposoje, podatkov o oddelkih itd.) je treba izvesti osvežitev podatkov.  

 

1. Izberemo metodo Sistem / Strežnik / Osveži nastavitve.  

 

Spremembe pri preostalih uporanbikih sistem bodo vidne šele po njihovi odjavi 

in ponovni prijavi v programsko opremo COBISS3.  

 

Postopek 
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5.13 PRIKAZ NAPAK NA STREŽNIKU 

Nepredvidene odpovedi in napake, ki se lahko pojavijo pri delovanju programa 

(npr. prekinitev komunikacije), se beležijo v datoteko. Če dobimo sporočilo o 

napaki na strežniku, obvestimo IZUM, ki na podlagi opisa napake odpravi 

vzrok zanjo. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Strežnik / Prikaži napake na strežniku. 

Odpre se okno s seznamom strežniških napak.  

Podrobnosti o posamezni strežniški napaki lahko pogledamo, če napako v 

seznamu označimo in kliknemo gumb Podrobnosti. 

Odpre se okno Napaka z opisom napake. Če je v seznamu več strežniških 

napak, se do naslednje napake pomaknemo s klikom na gumb Naslednja, 

do prejšnje pa s klikom na gumb Prejšnja. Okno zapremo tako, da 

kliknemo gumb V redu.  

2. Kliknemo gumb Prekliči. 

 

Postopek 
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5.14 PRIKAZ DNEVNIKA AKTIVNOSTI 

V dnevnik aktivnosti se zapišejo informacije o izvedbi nekaterih metod v 

programski opremi COBISS3. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Strežnik / Dnevnik aktivnosti. 

Odpre se okno Dnevnik aktivnosti, v katere se zabeleži zaporedna 

številka, datum in čas izvedbe metode ter poimenovanje uporabljene 

metode.  

2. Kliknemo gumb Zapri.  

 

Opozorilo: 

V dnevniku aktivnosti so informacije o izvedbi metod v programski opremi 

COBISS3 za čas trenutne prijave v COBISS3 do trenutka izvedbe metode 

prikaza dnevnika aktivnosti in so vezane na uporabniško ime. 

 

Postopek 
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5.15 PRIKAZ DNEVNIKA COBISS3 

V dnevnik COBISS3 se zapišejo vsa programska sporočila o delu v programski 

opremi COBISS3. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Strežnik / Dnevnik COBISS3. 

Odpre se datoteka v besedilnem formatu.  

 

Opozorilo: 

V datoteki so programska sporočila od prijave v programsko opremo COBISS3 

do trenutka izvedbe metode prikaza dnevnika COBISS3 in so vezana na 

uporabniško ime.   

 

Postopek 

  





COBISS Osnovna navodila COBISS3  

 

© IZUM, avgust 2018 5.16-1 

 

5.16 TEST MREŽE 

Med delom v programski opremi COBISS3 lahko testiramo hitrost mreže in 

preverjamo čas odziva med strežnikom in odjemalcem. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Strežnik / Test mreže. 

Odpre se okno, v katerem izvedemo test. 

2. Kliknemo gumb Test. 

 

V osrednjem delu okna se izpiše zadnji čas odziva med strežnikom in 

odjemalcem in povprečje vseh odzivov. Čas je izražen v milisekundah (ms).  

 

Postopek 





COBISS Osnovna navodila COBISS3  

 

© IZUM, avgust 2018 5.17-1 

 

5.17 PRIKAZ PRIJAVLJENIH UPORABNIKOV SISTEMA 

Preverimo lahko, kateri uporabniki sistema so trenutno prijavljeni v 

programsko opremo COBISS3. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Strežnik / Prikaži prijavljene uporabnike 

sistema. 

Odpre se okno Seznam prijavljenih uporabnikov sistema, v katerem se 

izpišejo podatki o trenutno prijavljenih uporabnikih (ime in priimek, 

uporabniško ime ter e-naslov uporabnika sistema). 

2. Okno zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

 

Postopek 
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5.18 PREGLED OBDELAV OSEBNIH PODATKOV V SKLADU Z 

ZVOP 

V skladu s 5. točko 1. odstavka 24. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, 

ki govori o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1; Ur. l. RS, št. 94/07), 

smo zagotovili ustrezno sledljivost v postopkih obdelave osebnih podatkov 

članov knjižnice. 

Obdelava osebnih podatkov članov knjižnice s strani knjižničarjev (osebni 

podatki članov knjižnice, podatki o gradivu, ki so si ga člani izposodili v 

domači knjižnici ali po medknjižnični izposoji, predlogi članov za nabavo 

gradiva ipd.) se beleži v določenih segmentih programske opreme COBISS2 in 

COBISS3 in se shranjuje v posebne in varovane datoteke na strežniku (t. i. 

LOG-datoteke oz. dnevnike). Beležijo se tudi obdelave osebnih podatkov 

članov knjižnice, če so jih obdelovali sodelavci IZUM-a s pomočjo aplikativne 

programske opreme.  

Ker samo beleženje ne zagotavlja, da je določen uporabnik (knjižničar ali 

sodelavec IZUM-a) obdeloval (pregledoval, izpisoval, vnašal, popravljal itd.) 

osebne podatke v skladu z zakoni, predpisi, pravili, standardi, načeli stroke in 

etičnim kodeksom, smo pripravili tudi programsko podporo za pregledovanje 

dnevnikov oz. LOG-datotek. 

Preglede je možno opravljati mesečno za pretekli mesec skladno z oceno 

tveganja in po postopku, opisanem v pogl. 5.18.5. Opravlja jih pooblaščena 

oseba v knjižnici. Ker so v dnevnikih vidni tudi osebni podatki, se vsak 

vpogled pooblaščene osebe v dnevnike prav tako posebej zabeleži. Pooblaščena 

oseba lahko pregleda podatke o obdelavah osebnih podatkov v dnevnikih za 

pretekli mesec do 8. delovnega dne v tekočem mesecu. Po tem roku se 

dnevniki arhivirajo v skladu z ZVOP in so dostopni samo na posebno zahtevo 

in ob ponovnem zagotavljanju sledljivosti vpogleda vanje. 

Pooblaščena oseba v knjižnici lahko sproti pregleduje podatke o obdelavah 

osebnih podatkov članov s strani uporabnikov za tekoči mesec.  

 

Opozorilo: 

Obdelava osebnih podatkov članov knjižnice s strani uporabnikov se tudi v 

programski opremi COBISS2 beleži sproti, le v dnevnik (LOG-datoteka, ki je 

namenjena pregledovanju) se prenaša z enodnevnim zamikom. Če bi izjemoma 

želeli vpogled v dnevnik za tekoči dan (npr. inšpekcijski pregled), je treba 

poslati zahtevo na naslov podpora@izum.si.  

IZUM bo prenesel podatke nemudoma in do trenutka, ko bo zahtevi ugodeno. 

 

Za pregled dnevnikov potrebuje pooblaščena oseba v knjižnici pooblastilo 

ADM_REV – pregled obdelav osebnih podatkov. To pooblastilo dodelijo v 

IZUM-u na podlagi prejete Izjave o pooblastilu za kontrolo dnevnikov o 

obdelavah osebnih podatkov članov knjižnice. Izjavo izpolni odgovorna oseba 

v knjižnici ter jo podpisano in ožigosano pošlje v IZUM. Obrazec je dostopen 

  

mailto:podpora@izum.si
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na portalu Izobraževanje (izbira Upravljanje uporabniških imen in pooblastil 

in nato Obrazci) in ga lahko natisne le skrbnik lokalnih aplikacij. 

Na osnovi pooblastila ADM_REV – pregled obdelav osebnih podatkov ima 

pooblaščena oseba v knjižnici po prijavi v programsko opremo COBISS3 

dostop do vsebine dnevnika. Izbira lahko med štirimi vrstami pregledov: 

• obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani uporabnikov (iz 

seznama je razvidno, kdo so bili uporabniki, ki so v zadnjem obdobju 

obdelovali osebne podatke članov knjižnice, kaj so obdelovali 

(programske točke) in kolikokrat) 

• obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani izbranega 

uporabnika – zbirni podatki (iz seznama je za izbranega uporabnika 

razvidno, koliko je v dnevniku zabeležk po posameznih datumih 

obdelav, najdenih na osnovi podanega iskalnega pojma) 

• obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani izbranega 

uporabnika (vključuje seznam vseh obdelav izbranega uporabnika na 

določen dan) 

• obdelave osebnih podatkov izbranega člana knjižnice (vključuje 

seznam vseh obdelav uporabnikov za izbranega člana knjižnice v 

zadnjem obdobju)  

5.18.1 Obdelave osebnih podatkov članov 

knjižnice s strani uporabnikov 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Pregled obdelav (ZVOP) / Prikaži obdelave 

oseb. podat. – vsi uporabniki. 

Odpre se okno Pregled obdelav (ZVOP) s seznamom Obdelave osebnih 

podatkov članov knjižnice s strani uporabnikov. V tem seznamu so 

prikazani podatki o vseh uporabnikih, ki so v zadnjem obdobju obdelovali 

osebne podatke članov knjižnice. Za vsakega uporabnika se izpiše, kaj je 

obdeloval (programske točke) in kolikokrat.  

2. Za tiskanje prikazanih podatkov kliknemo gumb Izpis.  

3. Za zapiranje okna kliknemo gumb Izhod.  

5.18.2 Obdelave osebnih podatkov članov 

knjižnice s strani izbranega uporabnika – 

zbirni podatki 

1. Izberemo metodo Sistem / Pregled obdelav (ZVOP) / Prikaži obdelave 

oseb. podat. – izbrani uporabnik (zbirni podat.). 

Odpre se okno Uporabniki.  

Postopek  

Postopek  
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2. S klikom označimo uporabniško ime uporabnika, za katerega želimo 

pregledati podatke, in kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Obdelave osebnih podatkov. 

3. V vnosno polje vpišemo iskalni pojem (katerikoli podatek iz dnevnika, npr. 

oznako programske točke, datum obdelave, ime člana itd.; podatek lahko 

vnesemo v celoti ali ga okrajšamo), in kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Pregled obdelav (ZVOP) s seznamom Obdelave osebnih 

podatkov članov s strani izbranega uporabnika – zbirni podatki. V tem 

seznamu se za izbranega uporabnika izpiše, koliko je v dnevniku zabeležk, 

najdenih na osnovi iskalnega pojma, in kakšen je bil iskalni pojem, kdaj je 

uporabnik obdeloval te podatke in kolikokrat. 

4. Za tiskanje prikazanih podatkov kliknemo gumb Izpis.  

5. Za zapiranje okna kliknemo gumb Izhod. 

5.18.3 Obdelave osebnih podatkov članov 

knjižnice s strani izbranega uporabnika 

1. Izberemo metodo Sistem / Pregled obdelav (ZVOP) /  Prikaži obdelave 

oseb. podat. – izbrani uporabnik. 

Odpre se okno Uporabniki.  

2. S klikom označimo uporabniško ime uporabnika, za katerega želimo 

pregledati podatke, in kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Datum obdelave. 

3. V vnosno polje vpišemo datum obdelave za izbranega uporabnika in 

kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Pregled obdelav (ZVOP), v katerem so prikazani podatki o 

obdelavi osebnih podatkov članov knjižnice za izbranega uporabnika na 

izbrani dan. 

4. Za zapiranje okna kliknemo gumb Izhod. 

 

Opozorilo: 

Izpis ni predviden, ker bi razkrival osebne podatke in bi ga bilo treba 

obravnavati v skladu z ZVOP. 

5.18.4 Obdelave osebnih podatkov izbranega 

člana 

1. Izberemo metodo Sistem / Pregled obdelav (ZVOP) / Prikaži obdelave 

oseb. podat. – izbrani član. 

  

Postopek  

Postopek  
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Odpre se iskalnik Iskanje – Član. 

2. Poiščemo in izberemo člana, za katerega želimo vedeti, kateri uporabniki 

so obdelovali njegove osebne podatke.  

Odpre se okno Pregled obdelav (ZVOP), v katerem so prikazani podatki o 

vseh uporabnikih, ki so v zadnjem obdobju obdelovali osebne podatke 

izbranega člana.   

3. Za zapiranje okna kliknemo gumb Izhod.  

 

Opozorilo: 

Izpis ni predviden, ker bi razkrival osebne podatke in bi ga bilo treba 

obravnavati v skladu z ZVOP. 

5.18.5 Postopek kontrole 

Podlaga za pregled dnevnikov je seznam Obdelave osebnih podatkov članov 

knjižnice s strani uporabnikov.  

1. Na podlagi seznama izberemo za pregled naslednje število uporabnikov: 

• minimalno 2 uporabnika ali vse uporabnike v knjižnicah z 1–5 

uporabnikov  

• minimalno 3 uporabnike v knjižnicah s 6–15 uporabniki  

• minimalno 4 uporabnike v knjižnicah s 16–50 uporabniki 

• minimalno 5 uporabnikov v knjižnicah z več kot 50 uporabniki 
 

Upoštevamo samo uporabnike, ki so imeli dostop do osebnih podatkov 

članov knjižnice, kar razberemo iz seznama Obdelave osebnih podatkov 

članov knjižnice s strani uporabnikov. Vsak mesec izberemo različne 

uporabnike, vključimo pa tudi sodelavce IZUM-a. Če gre za sum 

nepravilne oz. nepooblaščene obdelave, naslednji mesec ponovno izberemo 

istega uporabnika. 

2. Pooblaščena oseba pregleda dnevnike za izbrane uporabnike in za vsakega 

uporabnika posebej izdela zapisnik (gl. dodatek C.4). 

3. Za tiskanje obrazca Zapisnik o pregledu obdelav osebnih podatkov 

izberemo metodo Sistem / Pregled obdelav (ZVOP) / Natisni Zapisnik o 

pregledu obdelav osebnih podatkov. 

Zapisnik o pregledu obdelav osebnih podatkov vsebuje naslednje podatke: 

• na katero knjižnico se nanaša pregled 

• kdo je opravil pregled obdelav, kdaj in za kateri mesec  

• za katerega uporabnika je bil pregled opravljen 

• ali so obdelave skladne z delovnimi nalogami in pooblastili uporabnika 

oz. katera odstopanja oz. nepravilnosti se bile ugotovljene 

• ali je bil opravljen razgovor z uporabnikom (samo ob ugotovitvi 

nepravilnosti ali dvomljivih situacijah) 

• kakšni ukrepi so potrebni (samo ob ugotovitvi nepravilnosti ali 

  

Postopek  
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dvomljivih situacijah) 
 

4. Pooblaščena oseba podpisane zapisnike posreduje direktorju oz. osebi, 

odgovorni za področje varstva osebnih podatkov.  
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6.1 ZNAKI 

6.1.1 Vnos vseh znakov 

Znaki, ki jih lahko vnašamo, so odvisni od operacijskega sistema, ki ga 

uporabljamo (Windows, Linux, Mac ...), in od namestitve tipkovnice na 

osebnem računalniku.  

Uporabniki operacijskega sistema Windows lahko za vnos diakritičnih znakov, 

ki jih ne najdemo na tipkovnici, uporabimo Windows Character Map. Če 

uporabljamo operacijski sistem Windows XP, je postopek vnašanja 

diaktritičnih znakov naslednji:1 

 

1. Kliknemo gumb  v opravilni vrstici. 

2. S kazalcem miške pokažemo na All Programs / Accessories / System 

Tools / Character Map in kliknemo. Odpre se okno Character Map. 

Vsaka pisava vključuje drugačen nabor znakov, zato najprej izberemo 

ustrezno pisavo in nato še znak. Znak izberemo tako, da ga kliknemo. Nato 

kliknemo še gumb Select.  

3. Kliknemo gumb Copy. 

4. Aktiviramo okno programske opreme COBISS3 (kliknemo kjer koli v oknu 

ali gumb z imenom okna v opravilni vrstici). 

5. Izberemo vnosno polje in se postavimo na mesto, kjer želimo vpisati 

izbrani znak. 

6.  Znak vpišemo s pritiskom na tipk <Ctrl> + <V>. 

 

Opozorilo: 

V okolju Windows moramo imeti v "Regional and Language Options" 

(Področne nastavitve) nastavljeno vrednost Slovenian. 

6.1.2 Vnos znakov COBISS  

Programska oprema COBISS3 omogoča vnos in iskanje podatkov, ki vsebujejo 

nekatere črke razširjene latinice (strešice, apostrofi itd.).  

 

1. V urejevalniku ali iskalniku aktiviramo vnosno polje in se postavimo na 

mesto, kjer želimo vpisati znak ali niz znakov. 

                                                      
1 Postopek se pri drugih operacijskih sistemih Windows nekoliko razlikuje le v točki 2.  

Postopek 

  

Postopek 
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2. Pritisnemo tipki <Ctrl> + <S>.  

Odpre se okno Nabor znakov COBISS, v katerem so prikazani znaki 

COBISS.  

Če vnosno polje v iskalniku ali urejevalniku že vsebuje besedilo, je to 

besedilo vpisano tudi pri "Za kopiranje". 

3. Če kliknemo kateri koli znak, se na vrhu seznama pri "Vrednost COBISS" 

prikaže koda COBISS, pri "Unicode" pa koda Unicode izbranega znaka. 

 

 

Slika 6.1-1: Nabor znakov COBISS 

 

4. Pri "Pisave" izberemo vrsto pisave za prikaz znakov COBISS. Privzeta 

vrednost je Arial Unicode MS. Izbiramo lahko med vsemi pisavami, 

nameščenimi na našem računalniku, vendar v nekaterih pisavah niso 

definirani vsi znaki iz nabora COBISS. Znake, ki v izbrani pisavi manjkajo, 

zamenjuje znak "?". 

5. Če označimo potrditveno polje "Unicode", je seznam pri "Pisave" omejen 

le na pisave po standardu Unicode.  

6. Iz seznama izbiramo znake, tako da vsak znak dvakrat kliknemo. Izbrani 

znaki se prenesejo na ustrezno mesto v vnosno polje "Za kopiranje". Znake, 

ki jih imamo na tipkovnici, lahko tudi neposredno vtipkamo v vnosno polje 

"Za kopiranje ".  

7. Kliknemo gumb V redu. 
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B SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO 

NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD  

Tabela  B-1:  Seznam bližnjic (vročih tipk) za izvedbo nekaterih postopkov in metod  

Bližnjica (vroče 

tipke) 

Postopek, metoda Okno Opomba 

<D> vpis tekočega datuma ali datuma, ki je za 

en dan novejši od vpisanega datuma 

iskalnik, 

urejevalnik 

format vnosnega polja 

je dd.mm.llll 

<W> vpis datuma, ki je za en teden novejši od 

tekočega ali vpisanega datuma 

iskalnik, 

urejevalnik 

format vnosnega polja 

je dd.mm.llll 

<M> vpis datuma, ki je za en mesec novejši od 

tekočega ali vpisanega datuma  

iskalnik, 

urejevalnik 

format vnosnega polja 

je dd.mm.llll 

<Shift> + <D> vpis datuma, ki je za en dan starejši od 

tekočega ali vpisanega datuma  

iskalnik, 

urejevalnik 

format vnosnega polja 

je dd.mm.llll 

<Shift> + <W> vpis datuma, ki je za en teden starejši od 

tekočega ali vpisanega datuma  

iskalnik, 

urejevalnik 

format vnosnega polja 

je dd.mm.llll 

<Shift> + <M> vpis datuma, ki je za en mesec starejši od 

tekočega ali vpisanega datuma 

iskalnik, 

urejevalnik 

format vnosnega polja 

je dd.mm.llll 

preslednica brisanje vpisanega datuma iskalnik, 

urejevalnik 

format vnosnega polja 

je dd.mm.llll 

<Alt> + <M> aktiviranje menijske vrstice in odpiranje 

menija Sistem; druge menije nato 

odpiramo s tipkama za pomik <levo>, 

<desno>;  metodo iz menija izberemo s 

tipkama za pomik <gor>, <dol> in jo 

sprožimo s pritiskom na preslednico ali 

tipko <Return> 

brskalnik  

<Alt> + <C> aktiviranje okna s segmenti in razredi; 

segmente in razrede nato izbiramo s 

tipkami za pomik <gor>, <dol>, 

<Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn> 

brskalnik  

<Alt> + <W> aktiviranje delovnega področja; objekte 

za nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s 

tipkami za pomik <gor>, <dol>, 

<Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn> 

brskalnik  
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<Alt> + <R> aktiviranje okna s povezavami; objekte za 

nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s 

tipkami za pomik <gor>, <dol>, 

<Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>; 

izbran objekt prenesemo na delovno 

področje z dvakratnim klikom 

brskalnik  

<Ctrl> + <C> kopiranje označenega besedila v 

odložišče  

urejevalnik, 

iskalnik 

 

<Alt> + dvakratni 

klik 

kopiranje označenega besedila v 

odložišče 

brskalnik, 

iskalnik, 

pregledovalnik  

 

<Ctrl> + <X> prenos označenega besedila v odložišče   urejevalnik, 

iskalnik 

 

<Ctrl> + <V> vstavljanje besedila iz odložišča na 

izbrano mesto  

urejevalnik, 

iskalnik 

 

<Ctrl> + <N> kreiranje objekta; enakovredna je metoda 

Razred / Nov objekt  

brskalnik  

<Ctrl> + <E> urejanje objekta; enakovredna je metoda 

Objekt / Uredi    

brskalnik  

<Ctrl> + <P> tiskanje izpisa na privzeto destinacijo 

(tiskalnik); destinacija e-naslov se ne 

upošteva; enakovredna je metoda Objekt 

/ Natisni   

brskalnik  

<Ctrl> +<Enter>  iskanje objektov po vnosu iskalne 

zahteve; enakovreden je gumb Poišči  

iskalnik  

<F3> iskanje objektov v iskalniku; enakovredna 

je metoda Razred / Išči  

brskalnik  

<F3> odpiranje iskalnika za razred, iz katerega 

je objekt, ki ga urejamo 

urejevalnik  

<F4> iskanje objekta po ključu; enakovredna je  

metoda Razred / Išči po ključu  

brskalnik  

<F5> osvežitev seznama objektov na delovnem 

področju; enakovredna je metoda 

Delovno področje / Osveži 

brskalnik  

<F7> odstranitev vseh objektov na delovnem 

področju 

brskalnik  

<PgUp> prejšnja stran Predogled 

izpisa, šifrant, 

spustni seznam 

 

<PgDn> naslednja stran Predogled 

izpisa, šifrant, 

spustni seznam 

 

<Home> prva stran Predogled 

izpisa, šifrant, 

spustni seznam 

 

<End> zadnja stran Predogled 

izpisa, šifrant, 

spustni seznam 

 

<Ctrl> + <S> vnos diakritičnih znakov  urejevalnik, 

iskalnik 
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<Tab>, nato 

preslednica 

odpiranje okna za prikaz šifranta urejevalnik  
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Oznaka programske točke Oznaka izpisa1 Ime (opis) izpisa 

C3_RPT_DE_002678 I-CG-07 Seznam rezerviranega gradiva36 

C3_RPT_DE_002697 I-C-11 Seznam dolgov članov 

C3_RPT_DE_002753 I-IZV-06 Seznam dolgov članov 

C3_RPT_DE_002901  Seznam izbrisanih rezervacij 

C3_RPT_DOBAVNICA  Dobavnica 

C3_RPT_NALEPKA_DOBAVNICA  Nalepka z naslovom naročnika 

C3_RPT_NALEPKA_GLBPATRON  Nalepka z naslovom člana – COBISS3 

C3_RPT_NALEPKA_PATRON  Nalepka z naslovom člana 

C3_RPT_NAROČILO_MI  Naročilo 

C3_RPT_OBVESTILO_MI  Obvestilo 

C3_RPT_VRNJENO_GRADIVO_MI  Potrdilo o vračilu gradiva 

C3_RPT_ZAHTEVEK_MI  Zahtevek za MI 
 

V tabeli so programske točke razvrščene po abecedi oznak.   

                                                      
36 Do V6.14-00 oznaka C3_RPT_DE_002401, do V6.15-00 oznaka C3_RPT_DE_002562. 
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C.4 ZAPISNIK O PREGLEDU OBDELAV OSEBNIH PODATKOV 

V nadaljevanju je vzorec zapisnika o pregledu obdelav osebnih podatkov, ki ga lahko natisnemo (gl. 

pogl. 5.18.5, točka 3). 
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<logotip institucije> 

<dd. mm. llll> 
 

Zapisnik o pregledu obdelav osebnih podatkov 

Institucija: <ime institucije/knjižnice> 

  

Datum pregleda: <datum pregleda obdelav osebnih podatkov, ki so jih izvajali uporabniki> 

  

Pregled opravil: <priimek in ime pooblaščene osebe, ki je opravila pregled obdelav osebnih podatkov> 

  

Mesec pregleda: <mesec, za katerega je bil pregled opravljen> 

  

Uporabnik: <ime in priimek uporabnika, 

čigar obdelave so bile 

pregledane> 

Uporabniško ime: <uporabniško ime uporabnika, 

čigar obdelave so bile 

pregledane> 

  

Ugotovljeno stanje (skladno s pooblastili in z ZVOP oz. morebitne nepravilnosti): 

<opis> 

 

 

 

 

 

Razgovor z uporabnikom in ugotovitve: 

<opis> 

 

 

 

 

Predlagani ukrepi: 

<opis> 

 

 

 

 

 

Podpis pregledovalca: <podpis pooblaščene osebe, ki je opravila pregled obdelav osebnih podatkov> 
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