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PREDGOVOR 

COBISS3 je ime za novo generacijo programske opreme, razvite na osnovi 
objektne tehnologije. Dodatek k dosedanjemu imenu simbolizira tretjo 
generacijo programske opreme, ki jo je IZUM razvil za potrebe delovanja 
sistema COBISS. Prva generacija programske opreme se je imenovala 
ATLASS, tej je sledila programska oprema z enakim imenom kot sistem 
COBISS, najnovejša generacija pa je COBISS3. 

Z novo zasnovo na objektni tehnologiji so bila v proces razvoja programske 
opreme vključena nova orodja za objektno analizo, načrtovanje, izvedbo in 
upravljanje s konfiguracijami.  

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena 
trislojna zasnova: uporabniški vmesnik, poslovna logika in baza podatkov. Vse 
tri sloje povezuje objektni model RMI (Remote Method Invocation), v sloju 
baze podatkov se uporablja ObjectStore. 

Programska oprema COBISS3 je razvita v javi, ki je več kot samo programski 
jezik, saj omogoča delovanje aplikacije na različnih platformah: 

 uporabniški vmesnik (Windows 98/ME/2000/XP/Vista) 
 poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)  
 baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux) 

 

Programska oprema COBISS3 vsebuje sedem segmentov:  

 COBISS3/Nabava  
 COBISS3/Serijske publikacije 
 COBISS3/Zaloga 
 COBISS3/Izposoja 
 COBISS3/Medknjižnična izposoja 
 COBISS3/Izpisi  
 COBISS3/Upravljanje aplikacij 

 

COBISS3/Nabava omogoča knjižnicam avtomatizacijo naslednjih postopkov 
pridobivanja monografskih publikacij: nakup gradiva, ki vključuje izbor za 
naročanje gradiva, naročanje gradiva, predplačilo naročenega gradiva, prejem 
naročenega gradiva in plačilo prejetega gradiva; prejem gradiva iz zamene in 
pošiljanje gradiva v zameno; prejem in pošiljanje obveznih izvodov, prejem 
darovanega gradiva in evidentiranje drugih načinov prejema gradiva; 
reklamiranje nedospelega gradiva, prejetega gradiva, prejetega dokumenta za 
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plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o partnerjih in skladih 
ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Serijske publikacije je segment, ki omogoča avtomatizacijo 
naslednjih postopkov pridobivanja serijskih publikacij: nakup publikacij, ki 
vključuje izbor za naročanje publikacij, naročanje publikacij, odpoved naročila, 
predplačilo in plačilo publikacij; prejem publikacij iz zamene, obveznih 
izvodov in darov ter drugi načini prejema; vzdrževanje podatkov o vzorcih 
izhajanja ter izvajanje kontrole dotoka; pošiljanje publikacij v zamenjavo in 
pošiljanje obveznih izvodov; reklamiranje manjkajočih zvezkov, prejetega 
dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o 
partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.  

COBISS3/Zaloga vključuje naslednje postopke: dodajanje polj 996/997 in 998 
ter vnos in spreminjanje podatkov v teh poljih, kopiranje podatkov v poljih 
996/997, spreminjanje statusa v več poljih 996/997 v zapisu, spreminjanje 
podatkov v poljih 996/997 preko inventarnih številk ali številk za izposojo, 
razvrščanje polj 996/997 v zapisu, izpis nalepk, inventarizacija monografskih 
publikacij, odpis manjkajočih izvodov monografskih publikacij po inventuri. 
Pri vodenju zaloge serijskih publikacij je možna inventarizacija serijskih 
publikacij, priprava in urejanje vzorcev izhajanja, beleženje dotoka publikacij 
na osnovi vzorcev izhajanja, podpora pri postopkih vezave in razvezave 
zvezkov ter odpisov zvezkov in letnikov serijskih publikacij. Vključuje tudi 
naslednje postopke: kreiranje dodatnih lokalnih zapisov, prenos polj 996/997 iz 
enega bibliografskega zapisa v drugega, prikaz zapisov v formatu COMARC, 
pregled stanja izvodov v izposoji, izpis seznama novosti ter nastavitve števcev 
za dodajanje inventarnih številk, tekočih številk v signaturi in številk za 
izposojo. 

COBISS3/Izposoja omogoča naslednje postopke: vpis in spremembo 
podatkov o članih, brisanje podatkov o članu, spremembo številke izkaznice, 
izpis nalepke za člansko izkaznico, izposojo gradiva na dom, podaljšanje roka 
izposoje, spremembo datuma poteka, vračanje gradiva z možnostjo izbire člana 
ali brez te možnosti ter izpis zadolžnice za člana. Za serijske publikacije je 
možno določiti stalne rezervacije in evidentirati kroženje posameznih zvezkov 
serijskih publikacij. V knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, 
je možno: ločeno voditi evidenco izposoje po oddelkih, medoddelčno 
izposoditi gradivo iz matičnega oddelka v gostiteljski oddelek, nadalje 
izposoditi to gradivo članom v gostiteljskem oddelku ter iskati gradivo po 
katalogu v posameznih oddelkih. Pri posameznih izvodih gradiva je za potrebe 
izposoje možen vpis opombe o izvodu, pri izposojenem gradivu pa še vpis 
začasne opombe. V lokalnem katalogu je možno poiskati gradivo ali 
posamezne izvode, pogledati bibliografske podatke in podatke o stanju zaloge 
ter dobiti informacijo, pri kom je gradivo izposojeno, če ni prosto. Podatke o 
vpisanih članih je možno iskati po različnih kriterijih in jih nato v obliki 
seznama izpisati tudi na tiskalnik. V knjižnicah, ki svojim članom zaračunavajo 
določene storitve, je možno: vzdrževanje cenika, evidentiranje in poravnava 
terjatev, izpis računa, brisanje terjatev, storniranje poravnave terjatev, 
zaključitev blagajne in pregled blagajniških transakcij. Knjižnicam je 
omogočena nastavitev časovnih parametrov izposoje, načina izposoje za izvode 
z omejeno dostopnostjo, spreminjanje koledarja odprtosti knjižnice, 
spreminjanje nastavitev za elektronsko obveščanje članov, nastavitev števila 
izposojenih izvodov, števila podaljšanj ter obdobja veljavnosti članstva za 
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posamezne kategorije članov in spreminjanje naslova spletne strani s 
kontaktnimi podatki in obvestili v zvezi s servisom Moja knjižnica v 
COBISS/OPAC-u. 

COBISS3/Medknjižnična izposoja vključuje naslednje postopke: 
evidentiranje naročnikovega zahtevka, naročanje gradiva pri dobavitelju ali v 
skladišču, evidentiranje prejema gradiva od dobavitelja ali iz skladišča, dobave 
gradiva naročniku, vračila gradiva naročnika in vračila gradiva dobavitelju ali v 
skladišče. Vključuje tudi pripravo in izstavitev računov za pravne osebe – 
partnerje, ki se pojavljajo kot naročniki ali plačniki opravljenih storitev, 
pripravo obvestil za naročnike in dobavitelje, vzdrževanje podatkov o 
partnerjih in ceniku ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Izpisi je segment, ki omogoča oblikovanje različnih vrst izpisov, kot 
so raznovrstni obrazci, poslovne listine, statistike ipd. Izpisi se pripravljajo na 
osnovi podatkov iz vseh segmentov programske opreme COBISS3. 
Pripravljene izpise lahko pošljemo na tiskalnik ali po e-pošti. Tipske izpise za 
posamezne segmente oblikujemo v IZUM-u.  

COBISS3/Upravljanje aplikacij je segment, ki omogoča knjižnicam 
vzdrževanje podatkov o domači knjižnici in partnerjih ter vpogled v podatke o 
uporabnikih sistema. 

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika 
do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem trenutno veljavne verzije 
programske opreme COBISS3 in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske 
opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika. Vsebina 
priročnika je shranjena in dostopna na portalu Izobraževanje z izbiro  
E-priročniki, neposredni dostop do vsebine na portalu pa je mogoč tudi iz 
menija Pomoč v programski opremi COBISS3. 

Za lažje razumevanje programske opreme je v priročnik Osnovna navodila 
COBISS3 dodan slovar z definicijami uporabljenih izrazov. 

V navodilih podani primeri so večinoma izmišljeni in se bodo zaradi 
dopolnjevanja programske opreme lahko spreminjali. 

Informacije in pomoč lahko dobite na sedežu nacionalnega centra COBISS, ki 
je odgovoren za sistem COBISS v vaši državi (kontaktni podatki so objavljeni 
na zadnji strani priročnika). 
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1 UVOD  

V navodilih so opisane osnovne značilnosti programske opreme COBISS3, ki 
so skupne vsem segmentom. 

Za zagon programske opreme COBISS3 je treba zagotoviti minimalno strojno 
in programsko opremo ter izpolniti nekatere sistemske zahteve. Za namestitev 
uporabniškega vmesnika potrebujemo dostop do interneta. 

Komponente uporabniškega vmesnika programske opreme COBISS3 so: 

 brskalnik, ki predstavlja osnovno okno uporabniškega vmesnika in 
omogoča izbiro segmentov in razredov ter pregledovanje objektov, 
navigacijo med njimi, izvajanje splošnih metod pri razredih in objektih 
ter metod, ki omogočajo izvajanje poslovnega procesa 

 iskalnik, ki omogoča iskanje objektov izbranega razreda 

 urejevalnik, ki omogoča vnos in spreminjanje vrednosti atributov 
izbranega objekta in vsebovanih objektov, določanje povezav, 
pregledovanje vsebovanih objektov in objektov, povezanih z izbranim 
objektom 

 pregledovalnik, ki omogoča pregledovanje lastnosti izbranega objekta, 
vsebovanih objektov in objektov, povezanih z izbranim objektom 

V vseh segmentih lahko izvajamo naslednje osnovne postopke: 

 kreiranje objekta 
 vnos in spreminjanje lastnosti objekta 
 iskanje 
 pregledovanje lastnosti objekta 
 priprava in pošiljanje izpisa 

 

Nastavitve, ki se privzamejo ob namestitvi programske opreme, lahko tudi 
spremenimo: spremenimo pisavo in njeno velikost, dimenzije oken,  
destinacije, ki se upoštevajo pri pošiljanju izpisov ipd. 

Pri vnosu znakov in podatkov, ki zahtevajo formatiran vnos, je treba upoštevati 
določena pravila. 

Dodatek A vsebuje osnovne napotke za delo v okolju Windows, dodatek B pa 
seznam bližnjic (vročih tipk) za izvedbo nekaterih postopkov in metod.  

Namestitev 
programske opreme 

Uporabniški vmesnik 

Nastavitve 

Napotki za vnos 
podatkov 

Dodatka 

Osnovni postopki 
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2.1 SISTEMSKE ZAHTEVE  

Ena od značilnosti programske opreme COBISS3 je njena trislojna zasnova: 

 uporabniški vmesnik (na odjemalcu) 
 poslovna logika (na strežniku) 
 baza podatkov (na strežniku) 

 

Razslojitev, ki zagotavlja večjo fleksibilnost programske opreme, manjšo 
odvisnost od strojne opreme in operacijskega sistema ter enostavnejše 
vzdrževanje, omogoča tudi različne možnosti namestitve programske opreme 
COBISS3 v knjižnici. 

1. Strežnik, nameščen v IZUM-u      

Knjižnica lahko uporablja IZUM-ov strežnik izumc3.izum.si, na katerem je 
nameščena programska oprema COBISS3. V tem primeru mora na svoje 
računalnike (odjemalce), ki imajo dostop do strežnika, namestiti 
uporabniški vmesnik in okolje Java.   

Minimalna strojna in programska oprema za odjemalce obsega: 

 PC Pentium 266 Mhz, 64 MB RAM 
 dostop do interneta 
 operacijski sistem Windows, Linux 

 

2. Strežnik, nameščen v knjižnici 

Na poseben računalnik v knjižnici je treba namestiti programsko opremo 
COBISS3 in dodatno programsko opremo (baza podatkov ObjectStore, 
Microsoft Information Server, Java JDK 1.5 ...). Knjižnica mora IZUM-u 
omogočiti stalen dostop do tega računalnika preko uporabniškega imena 
ADMIZUM. 

Minimalna strojna in programska oprema za strežnik obsega: 

 PC Pentium III, 700 Mhz, 512 MB RAM 
 lokalno omrežje  
 povezavo do sistema COBISS  
 operacijski sistem Windows Server 
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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. Povezava omogoča dostop do portala Izobraževanje, 
kjer si lahko po uspešni avtorizaciji spremenimo geslo za prijavo v 
programsko opremo COBISS3 (z izbiro Urejanje gesel COBISS). 

3. Kliknemo gumb V redu. 
 

Po uspešni prijavi se odpre osnovno okno programske opreme COBISS3 – 
brskalnik, ki omogoča dostop do naslednjih segmentov: 

 COBISS3/Nabava  
 COBISS3/Serijske publikacije 
 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. 

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 

Postopek 
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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?". 

Postopek 

2. Kliknemo gumb Da. 
 

Ob izhodu iz brskalnika se shrani uporabniška nastavitev za velikost oken.  
 

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

Možnosti ... 

 

 

 



COBISS Osnovna navodila COBISS3 
 

© IZUM, oktober 2010 3.1-5
 

 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. 
V programski opremi COBISS3 se vsebina orodne vrstice ne spreminja. Glede 
na položaj v brskalniku so aktivne le tiste ikone, med katerimi lahko izbiramo 
in jih izvajamo. Preostale so obarvane sivo.  

V orodni vrstici so naslednje 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. 

3.1.4 Segmenti in razredi  

Del okna brskalnika, v katerem je prikazana celotna struktura programske 
opreme COBISS3. Vključeni so naslednji segmenti: 

 Nabava 
 Serijske publikacije 
 Zaloga 
 Izposoja 
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 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 
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 formate izpisa 
 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 . 
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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 štirimi 
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 

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). 

  

Možnosti ... 
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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)  
 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.  

  

Postopek 
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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 

Podatki, ki določajo objekte na delovnem področju, se med izvajanjem 
postopkov osvežujejo sami. Kadar pa dela z objekti več uporabnikov hkrati, se 
podatki samodejno ne morejo osvežiti. Zato je občasno treba seznam objektov 
na delovnem področju uskladiti s trenutnim stanjem teh objektov v bazi 
podatkov. 

 

1. Izberemo metodo Delovno področje / Osveži.  
 

Nasvet: 

Seznam objektov na delovnem področju najhitreje osvežimo s pritiskom na 
tipko <F5>. 

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. 

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 

Postopek 

Postopek 

Pogoj 
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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. 

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). 

 

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.  
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3.2 ISKALNIK  

 

 
 
 

 
 
 
 

Slika 3.2-1: Iskalnik 
 

Iskalnik je komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča: 

 iskanje objektov po različnih bazah podatkov 

 po objektni bazi ObjectStore (objekti, kreirani v programski opremi 
COBISS3) 

 po bazah podatkov iz obstoječega sistema COBISS.SI 
 po drugih bibliografskih bazah podatkov, ki so brezplačno dostopne 

preko interneta (protokol Z39.50), predvsem iz projekta Evropske 
unije ONE-2 

 

 izbiro objektov za nadaljnjo obdelavo  

 pregledovanje lastnosti poiskanih in izbranih objektov 

 shranjevanje poizvedb 

gumb za 
izvršitev iskanja

iskalna polja naslovna 
vrstica 

polja za vnos 
iskalnih zahtev 

odpiranje šifranta 
za izbiro vrednosti

gumb za  
ranjevanje 

iskalnih zahtev

oizvedbe

sh

izbira p

gumb za brisanje 
iskalnih zahtev in 
rezultatov iskanja 

gumb za izbiro 
objekta 
gumb za pregled 
lastnosti objekta 

gumb za izpis 
naslednjih objektov

gumb za izhod 
iz iskalnika brez 
izbire objekta 

robovi izbran objekt drsni trak seznam najdenih 
objektov 

izbira formata 
izpisa 

brisanje vrednosti, 
prenesene iz  šifranta

pregled 
pojmov

izbira vrednosti iz 
šifranta ali prosti vnos 
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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 okviru katerega iščemo objekte 

 iskalna polja 
 polja za vnos iskalnih zahtev 
 gumbi za izvršitev iskanja 

 Poišči za iskanje objektov po vnosu iskalnih zahtev 
 Poišči vse za iskanje vseh objektov 
 Shrani poizvedbo za shranjevanje vpisanih iskalnih kriterijev 
 Novo iskanje za brisanje iskalnih zahtev in rezultatov iskanja 
 Omejitev – določitev zgornje meje oz. števila iskalnih pojmov 

(gumb je samo v iskalniku razredov Bibliografski zapis, Polje 
996/997 in Polje 998)   

 gumb Iskalne predpone in pripone – seznam vseh iskalnih predpon in 
pripon (gumb je samo v iskalniku razredov Bibliografski zapis, Polje 
996/997, Polje 998 in COBIB.SI)   

 polje za izbiro izpisnega formata seznama najdenih objektov  
 polje za izbiro poizvedbe 
 število najdenih objektov  
 seznam najdenih objektov 
 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  
 Naslednjih 50 za izpis naslednjih 50 objektov 
 Zapri za izhod iz iskalnika 

 

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. 
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3.4 PREGLEDOVALNIK 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Slika 3.4-1: 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. 

seznam povezanih 
in vsebovanih 
objektov 

naslovna 
vrstica 

ikone za navigacijo med 
okni pregledovalnikov 

atributi 
razreda 

vrednosti 
atributov 

gumb za odpiranje 
oken 

pregledovalnikov

gumb za zapiranje 
oken 

pregledovalnikov
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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 sta ob vstopu v pregledovalnik 
onemogočeni 

 ikoni  Prejšnji in  Naslednji, ki sta prikazani le, če smo odprli 
pregledovalnik za več objektov hkrati 

 zavihki Osnovni, MARC in ISBD, ki omogočajo prikaz lastnosti 
izbranega objekta v različnih formatih izpisa (zavihki so samo v 
pregledovalniku razredov, v katerih so shranjene bibliografske baze 
podatkov)  

 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 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 ( ) 
 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.   
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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. 
 

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 določimo tudi tako, da pri "Poizvedbe" odpremo 
spustni seznam in iz njega izberemo ustrezno poizvedbo, ki je definirana 
vnaprej (gl. pogl. 4.3.1.3). Pri tem se iskalne zahteve, ki sestavljajo izbrano 
poizvedbo, prenesejo v iskalna polja.  

 

Postopek 
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Opozorilo: 

V iskalniku razredov Bibliografski zapis, Polje 996/997 in Polje 998 lahko 
s klikom na gumb Omejitev  določimo zgornjo mejo oz. število iskalnih 
pojmov. Če omejitev povečamo, je rezultat natančnejši, vendar lahko 
iskanje traja dalj časa. Postavljena omejitev velja, dokler ne zapremo okna 
iskalnika.  

V iskalniku razredov Bibliografski zapis, Polje 996/997, Polje 998 in 
COBIB.SI lahko s klikom na gumb Iskalne predpone in pripone 
pogledamo seznam vseh iskalnih predpon in pripon ter seznam pripon za 
omejevanje. 

 

5. Kliknemo gumb Poišči.  

Program sproži iskanje po podanih kriterijih, med katerimi se izvede 
logična operacija "in". Če izberemo dve enaki iskalni polji, se med njima 
izvede logična operacija "ali".  

Če iskalnih zahtev ne določimo, kliknemo gumb Poišči vse. Program bo 
zbral vse objekte, ki pripadajo izbranemu razredu, ne da bi upošteval 
kakršne koli kriterije. 

Po zaključenem iskanju se pri "Št. najdenih objektov" izpiše število 
objektov, ki jih je program našel v bazi podatkov in ustrezajo navedenim 
iskalnim zahtevam. V spodnjem delu okna iskalnika se izpiše seznam 
najdenih objektov v privzetem formatu izpisa.  

 

Opozorilo: 

Če v iskalniku razreda Bibliografski zapis ne najdemo želenih objektov, 
lahko preidemo na iskanje v vzajemni bazi podatkov, tako da kliknemo 
gumb COBIB.SI. Pri tem se izvede iskanje po isti iskalni zahtevi kot v 
lokalni bazi podatkov. Z iskanja v vzajemni bazi podatkov preidemo 
ponovno na iskanje v lokalni bazi podatkov s klikom na gumb Lokalna 
baza pod. 

Če želimo objekte, ki smo jih poiskali v iskalniku razreda COBIB.SI 
poiskati v lokalni bazi podatkov, kliknemo gumb Lokalna baza pod. Pri tem 
se izvede iskanje po isti iskalni zahtevi kot v vzajemni bazi podatkov. Z 
iskanja v lokalni bazi podatkov preidemo ponovno na iskanje v vzajemni 
bazi podatkov s klikom na gumb COBIB.SI.   

 

6. Pri "Format izpisa" izberemo format, v katerem želimo izpisati rezultate 
iskanja (gl. pogl. 4.3.4). 

7. Kadar program najde več kot 10 objektov, ki ustrezajo navedenim iskalnim 
zahtevam, se v seznamu izpiše le prvih 10. Izpis naslednjih 10 objektov 
sprožimo z gumbom Naslednjih 10, izpis naslednjih 50 objektov pa z 
gumbom Naslednjih 50.  

V seznamu se lahko izpiše do 1000 najdenih objektov. 

8. Seznam najdenih objektov lahko uredimo: podatke razvrstimo po različnih 
kriterijih, zamenjamo vrstni red stolpcev ali spremenimo širino stolpca.  
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Podatke razvrstimo tako, da kliknemo ime stolpca, v katerem so želeni 
podatki. Glede na to, ali so besedni ali številčni, se razvrstijo naraščajoče 
ali padajoče po abecedi ali po številkah. 

Vrstni red stolpcev zamenjamo tako, da s kazalcem miške pokažemo na 
ime stolpca, pritisnemo levi gumb na miški in ga povlečemo levo ali desno. 

Širino stolpca spremenimo tako, da s kazalcem miške pokažemo na enega 
od robov stolpca. Pomikamo se lahko levo ali desno.  

9. Seznam najdenih objektov lahko skopiramo v Excelovo datoteko. 
Kliknemo na kateri koli objekt v seznamu in s pritiskom na tipki  
<Ctrl> + <C> skopiramo seznam v odložišče. Iz odložišča vstavimo 
seznam na izbrano mesto v Excelovo datoteko s tipkama <Ctrl> + <V>.  

10. Po iskanju lahko iz seznama najdenih objektov izberemo določen objekt ali 
več objektov hkrati in jih prenesemo na delovno področje tako, da jih 
najprej označimo in nato kliknemo gumb Izberi. 

V iskalniku, ki se odpre po izbiri metode za pošiljanje izpisov na 
destinacije, lahko izberemo brez označevanja vse objekte iz seznama 
najdenih objektov samo s klikom na gumb Izberi vse.   

 

Nasvet: 

Objekt najhitreje prenesemo na delovno področje tako, da ga dvakrat 
kliknemo.  

 
11. Lastnosti posameznega objekta ali več objektov iz seznama najdenih 

objektov pregledamo tako, da objekt ali objekte označimo in kliknemo 
gumb Pokaži. 

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

12. Vpisane iskalne zahteve in rezultate iskanja zbrišemo tako, da kliknemo 
gumb Novo iskanje. 

13. Za izhod iz iskalnika brez izbire objekta kliknemo gumb Zapri. 

4.3.1.1 Izbira iskalnih polj 

V zgornjem delu okna iskalnika se izpišejo iskalna polja z imeni atributov, po 
katerih lahko iščemo objekte v razredu, za katerega smo odprli iskalnik. 

Iskalno polje "Besede iz imena" (vključeno v iskalnik Iskanje – Partner in 
Iskanje – Kontakt) ter iskalno polje "Ključne besede" (vključeno v iskalnik 
Iskanje – Gradivo) združujeta več atributov, ki so indeksirani besedno. To 
pomeni, da lahko kot iskalno zahtevo vnesemo eno besedo ali več besed, med 
katerimi se pri iskanju izvede logična operacija "in". Posamezne besede lahko 
krajšamo z  znakom "*". Iskanje se izvaja po besedah z najmanj tremi črkami,  
ker besede z dvema ali eno črko niso indeksirane. 
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Primera: 

Gradivo najlaže najdemo, če ga iščemo v iskalnem polju "Ključne besede". V 
tem primeru se namreč izvede iskanje po naslovu, avtorju, zbirki, založniku in 
kraju založbe.  

Partnerja, kontaktno osebo in kontaktni oddelek najlaže najdemo, če jih 
iščemo v iskalnem polju "Besede iz imena". V tem primeru se namreč izvede 
iskanje po imenu, priimku, dodatnem imenu in oddelku. 

 
V iskalnikih Iskanje – Bibliografski zapis iz COBIB.SI  in Iskanje – 
Bibliografski zapis, ki omogočata iskanje bibliografskih podatkov o gradivu v 
vzajemni bazi podatkov COBIB.SI ali lokalni bibliografski bazi podatkov, je 
vključeno iskalno polje "Ukazno iskanje".  

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. Iščemo z iskalnimi predponami ali priponami. 
Iskalne zahteve lahko še dodatno omejimo ali razširimo z logičnimi operatorji 
OR, AND in NOT ter kontekstnimi operatorji WITH, NEAR in SUBFIELD. 
Dodatna pojasnila o načinu iskanja so na voljo v priročniku 
COBISS2/Katalogizacija (ukaz SELECT) ali v sistemu COBISS/OPAC (ikona 

 za pomoč). 
 

Opozorilo: 

Če je ob vpisu v iskalno polje "Ukazno iskanje" izpolnjeno še kakšno drugo 
iskalno polje, se po kliku na gumb Poišči druge iskalne zahteve zbrišejo in se 
pri iskanju ne upoštevajo. 

 
Če želimo objekte iskati po več kriterijih, kot je iskalnih polj v zgornjem delu 
okna iskalnika, se s kazalcem miške postavimo na spodnji rob zgornjega dela 
okna iskalnika, pritisnemo levi gumb in miško povlečemo navzdol. S tem 
povečamo zgornji del okna, v katerega se dodajajo nova iskalna polja. V 
zgornjem delu okna je lahko prikazanih največ osem iskalnih polj.  

Iskalna polja lahko zamenjamo z drugimi (gl. pogl. 4.2.1.4). 

Zamenjamo lahko posamezno polje ali vsa iskalna polja v oknu. 
 

Primer: 

Če želimo poiskati partnerja v vlogi naročnika v medknjižnični izposoji, 
kliknemo eno od iskalnih polj in iz spustnega seznama izberemo iskalno polje 
"Naročnik (MI)".  

 

Če preuredimo vrstni red prvih osmih iskalnih polj in kliknemo gumb Shrani 
poizvedbo (iskalnih zahtev pri iskalnih poljih ne vnesemo), se vrstni red 
iskalnih polj po zapiranju okna iskalnika shrani in velja, dokler vrstnega reda 
iskalnih polj ponovno ne spremenimo in shranimo. V iskalnikih, ki omogočajo 
iskanje po več razredih hkrati, lahko preuredimo vrstni red iskalnih polj le na 
prvem zavihku. Preureditev vrstnega reda iskalnih polj je vezana na 
uporabniško ime. 
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V nekaterih iskalnikih lahko iščemo objekte tudi po več razredih. Glede na 
kriterije, po katerih želimo poiskati objekte, najprej izberemo ustrezni razred 
tako, da v iskalniku pod naslovno vrstico kliknemo na zavihek z njegovim 
imenom, nato pa izberemo ustrezna iskalna polja iz tega razreda in vpišemo 
iskalne zahteve. Rezultat iskanja je vedno objekt iz razreda, za katerega smo 
odprli iskalnik. 

 

Primer: 

Če želimo poiskati polja 996/997 za zapise, ki so bili izdani v letu 2006, 
odpremo iskalnik za razred Polje 996/997, nato v iskalniku kliknemo zavihek 
Bibliografski zapis, izberemo iskalno polje "Leto izida" in vpišemo iskalno 
zahtevo 2006.  

4.3.1.2 Vnos iskalnih zahtev 

Iskalno zahtevo lahko vpišemo, jo izberemo iz šifranta ali določimo z izbirnim 
gumbom. Polje za vnos iskalne zahteve izberemo tako, da ga kliknemo. Po 
vnosu iskalne zahteve se do naslednjega polja za vnos pomaknemo tako, da 
trikrat pritisnemo tipko <Tab>. 

Večina atributov je indeksirana frazno, kar pomeni, da vrednost atributa 
vpišemo v celoti ali jo krajšamo z znakom "*".  

Iskalne zahteve pri datumih in številkah vnašamo v intervalu (od do). Če 
želimo iskati po točno določenem datumu ali številki, vpišemo iskalno zahtevo 
samo pri "Od" ali samo pri "Do". Po kliku na gumb Poišči se vpisana iskalna 
zahteva programsko prepiše tudi v drugo iskalno polje "Do" ali "Od".   

Pri kodiranih podatkih vnašamo iskalne zahteve preko šifranta (gl. pogl. 
4.3.1.2.1). 

Pri izbirnih gumbih izbiramo vrednosti na dva načina: 

 s kazalcem miške pokažemo na izbirni gumb in kliknemo  
 s tipko <Tab> se pomaknemo do izbirnega gumba ("Da" ali "Ne") in 

nato pritisnemo preslednico  

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 se 
po sprožitvi iskanja izvede logična operacija "ali" (enako kot če bi izbrali 
dve ali več enakih iskalnih polj). 

3. Kliknemo gumb V redu. 
 

Postopek 
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Nasvet: 

V šifrantu najhitreje izberemo vrednost tako, da v šifrantu 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.  

 

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.   

3. 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 tipkama za pomik <gor>, <dol> in pritisnemo 

tipko <Enter> 
 

Izbrana vrednost se prenese v polje za vnos iskalne zahteve.  

 

  

Postopek 

  

Postopek 
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Nasvet: 

Iz seznama pojmov najhitreje izberemo vrednost, če s kazalcem miške 
pokažemo nanjo in dvakrat kliknemo.  

4.3.1.3 Shranjevanje poizvedbe 

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 brskalnik v del okna s poizvedbami. 

4.3.1.4 Izbira formata izpisa  

Rezultate iskanja v iskalniku lahko izpišemo v privzetem formatu ali enem od 
formatov, ki smo jih definirali (gl. pogl. 4.3.4). 

 

1. Pri "Format izpisa" izberemo želeni format. To lahko storimo pred ali po 
izvršenem iskanju. 

 

Zadnji izbrani izpisni format se shrani in upošteva pri novem iskanju. 

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.  

Postopek 

Postopek  

  

  

Postopek 
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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 izpisnem formatu 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 6–10). 

 

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 formatov izpisa 

Za posamezni razred lahko definiramo različne formate, v katerih izpišemo 
rezultate iskanja v iskalniku.  

 

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

2. Izberemo metodo Razred / Formati izpisa. 

Odpre se okno Urejanje formatov izpisa s seznamom formatov izpisa, ki 
smo jih že definirali. Na začetku je seznam prazen.   

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

4. Zbrišemo format izpisa (gl. pogl. 4.3.4.2). 

5. Kliknemo gumb V redu. 
 

Opozorilo: 

Formati izpisa so vezani na uporabniško ime. 

  

Postopek  

Postopek  

Možnosti ... 
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4.3.4.1 Dodajanje in spreminjanje formatov izpisa 

Seznam formatov izpisa, ki smo jih definirali za izbrani razred, lahko 
dopolnimo z novim formatom ali pa spremenimo že definirani format.  

Formate izpisa urejamo v urejevalniku Urejanje formatov izpisa. 
 

1. Za dodajanje formata izpisa kliknemo gumb Dodaj, za spreminjanje 
formata izpisa pa v seznamu s klikom najprej izberemo format, nato pa 
kliknemo gumb Uredi. 

Odpre se okno Format izpisa.  

Postopek  

2. Pri "Ime" vpišemo ali spremenimo ime, ki označuje format izpisa. 

3. Določimo atribute, ki sestavljajo format izpisa. 

Če želimo atribut dodati med atribute formata izpisa, ga označimo pri 
"Atributi" in kliknemo gumb Dodaj.  

Če želimo atribut odstraniti iz seznama atributov formata izpisa, ga 
označimo pri "Atributi formata izpisa" in kliknemo gumb Odstrani. 

4. Po potrebi uredimo vrstni red atributov formata izpisa. 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 formatov izpisa 

Formate izpisa brišemo v urejevalniku Urejanje formatov izpisa. 
 

Postopek 1. V seznamu definiranih formatov izpisa s klikom izberemo format. Pri tem 
se ime formata izpisa obarva. 

2. Kliknemo gumb Zbriši. 

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

3. Kliknemo gumb Da. 
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4.5 PRIPRAVA IN POŠILJANJE IZPISA 

Izpis lahko pošljemo na eno ali več destinacij. Destinacija je lahko: 

 e-naslov 
 tiskalnik 

 

Vsak izpis ima v svoji definiciji običajno določene tudi destinacije, ki se 
upoštevajo pri pošiljanju izpisa.  

Pri pripravi in pošiljanju izpisa na destinacije lahko izbiramo med tremi 
možnostmi: 

 tiskanje, kjer se izpis pripravi in pošlje na tiskalnik kot privzeto 
destinacijo (destinacija e-naslov se ne upošteva) – metoda Objekt / 
Natisni 

 pošiljanje, kjer se izpis pripravi in pošlje na tiskalnik in e-naslove kot 
privzete destinacije – metodi Objekt / Pošlji in Razred / Pošlji 

 izstavitev in pošiljanje, kjer se najprej izvede metoda izstavitve, nato pa 
se izpis pripravi in pošlje na tiskalnik in e-naslove kot privzete 
destinacije – metoda Objekt / Izstavi in pošlji 

 

1. Poiščemo in izberemo objekt ali izberemo razred.  

2. Izberemo metodo za pošiljanje izpisa na destinacije: 

 Objekt / Natisni  
 Objekt / Pošlji  
 Objekt / Izstavi in pošlji  
 Razred / Pošlji 
 Razred / Pošlji iz izpisne vrste 

 

Po izbiri metode Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji se odpre okno Izbira 
definicije izpisa s seznamom definicij izpisov. Definicije izpisov so 
najpomembnejša vrsta definicij v segmentu COBISS3/Izpisi, na podlagi 
katerih se pripravljajo izpisi podatkov iz podatkovne baze, ki jih lahko 
pošiljamo na različne destinacije, npr. na tiskalnik, e-naslov itd. Vsaka 
definicija izpisa določa vsebino in obliko posameznega izpisa ter 
destinacije, kamor izpis pošiljamo. Za vsak razred obstaja lahko več 
definicij izpisa (npr. seznam definicij izpisov za razred Naročilo vključuje 
definicije izpisov za naročilo, preklic naročila, reklamacijo prejetega 
gradiva ...), del vsakega seznama definicij izpisov pa je Osnovni izpis, s 
katerim lahko izpišemo seznam atributov in njihovih vrednosti za izbrani 
objekt iz katerega koli razreda. Če je objekt povezan samo z enim objektom 
iz drugega razreda ali vsebuje samo en objekt iz drugega razreda (povezave 
1 : 1), se izpišejo tudi atributi teh objektov in njihove vrednosti. 

 

Postopek  
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Opozorilo: 

Po izbiri metode Razred / Pošlji se najprej odpre iskalnik za izbrani razred, 
v katerem poiščemo objekte, za katere želimo pripraviti izpis in ta izpis 
poslati na destinacije. Okno za izbiro definicije izpisa se odpre šele potem, 
ko izberemo želene objekte. 

Po izbiri metode Razred / Pošlji iz izpisne vrste se najprej odpre okno s 
seznamom kreiranih izpisnih vrst za izbrani razred. Okno za izbiro 
definicije izpisa se odpre šele potem, ko izberemo izpisno vrsto s seznamom 
objektov, ki jih želimo upoštevati pri pošiljanju izpisa na destinacije.  

 
3. Izberemo definicijo izpisa. To lahko storimo na dva načina:  

 izberemo jo s tipkama za pomik <gor>, <dol> in nato pritisnemo tipko 
<Enter> 

 najprej jo označimo, tako da jo kliknemo, nato kliknemo še gumb V 
redu 

 
 

Opozorilo: 

Ob izbiri metode Izstavi in pošlji je definicija izpisa že programsko 
določena, zato se okno za izbiro definicije izpisa ne odpre. Izvede se samo 
prvi del metode, tj. izstavitev izpisa. 

 
Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, kjer se izpiše seznam vseh 
pripravljenih obrazcev za ta izpis. Pri vsakem obrazcu se izpišejo številka 
dokumenta in destinacije, na katere bo poslan. 

4. Pripravljeni izpis ali posamezni obrazec lahko pregledamo v oknu za 
predogled (gl. pogl. 4.5.1). 

5. Pripravljeni izpis ali posamezni obrazec lahko pregledamo s pomočjo 
pregledovalnika PDF (gl. pogl. 4.5.2). 

6. Pred pošiljanjem izpisa lahko dodamo destinacije (gl. pogl. 4.5.3).    

7. Pred pošiljanjem izpisa lahko destinacije uredimo (gl. pogl. 4.5.4). 

8. Pred pošiljanjem izpisa lahko odstranimo posamezno destinacijo ali vse 
destinacije (gl. pogl. 4.5.5). 

9. Če pošiljamo obrazec na e-naslov, lahko pripnemo tudi datoteko (gl. pogl. 
4.5.6). 

10. Datoteko, ki smo jo pripeli k e-naslovu, lahko tudi odstranimo (gl. pogl. 
4.5.7) 

11. Če pošiljamo obrazec na e-naslov, lahko obrazec pred tem še uredimo (gl. 
pogl. 4.5.8). 

12. Pred pošiljanjem izpisa lahko določimo številko prve strani izpisa (gl. pogl. 
4.5.9). 

13. Pripravljeni izpis (npr. statistični pregled, katerega priprava traja dalj časa) 
lahko shranimo v XML-datoteko in ga kasneje izpišemo v segmentu 
COBISS3/Izpisi (gl. pogl. 4.5.10). 
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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). 

5. Za prikaz prve strani pripravljenega izpisa ali obrazca izberemo Stran / 
Prva stran ali pritisnemo tipko Home.  

Postopek  
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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.  

3. Izberemo vrsto destinacije. To lahko storimo na dva načina:  

Postopek  

   

Postopek  
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 izberemo jo s tipkama za pomik <gor>, <dol> in nato pritisnemo tipko 
<Enter> 

 najprej jo označimo, tako da jo kliknemo, nato kliknemo še gumb V 
redu   

 

Odpre se okno, v katerem dodajamo destinacije (gl. pogl. 5.3.2, pogl. 5.3.1 
in pogl. 5.3.3). 

4.5.4 Urejanje destinacije 

1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo destinacijo tako, da jo 
kliknemo. 

2. Izberemo metodo Pošiljanje / Lastnosti. 

Odpre se okno, v katerem uredimo destinacijo (gl. pogl. 5.3.2 in pogl. 
5.3.4.1). 

4.5.5 Odstranitev destinacije 

1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo destinacijo tako, da jo 
kliknemo.  

2. Izberemo metodo Pošiljanje / Odstrani destinacijo.  

Za odstranitev vseh destinacij izberemo metodo Pošiljanje / Odstrani vse 
destinacije. 

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

3. Kliknemo gumb Da. 

4.5.6 Dodajanje priloge 

Priloga je shranjena v datoteki v enem od naslednjih formatov: pdf, ps, jpg, 
jpeg, gif, tif. Naslovniku bomo obrazec in prilogo poslali na e-naslov.  

 

1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo destinacijo e-naslov tako, 
da jo kliknemo. Če te destinacije ni, jo dodamo (gl. pogl. 4.5.3). 

2. Izberemo metodo Pošiljanje / Dodaj prilogo.   

Odpre se okno Dodajanje priloge, ki omogoča dostop do vseh map na 
našem računalniku.  

3. Poiščemo in izberemo datoteko, ki jo bomo pripeli k izpisu. 

Pri "Izberi mapo" se izpiše ime izhodiščne mape. Novo mapo lahko 
izberemo, če kliknemo spustni seznam in izberemo ustrezni diskovni 
pogon. V seznamu, ki se izpiše pod izbranim diskovnim pogonom, 

Postopek  

Postopek  

Pogoj 

Postopek  
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poiščemo ustrezno mapo in nato datoteko. Datoteko označimo tako, da jo 
kliknemo. Pri tem se njeno ime prenese k "Ime datoteke". 

4. Kliknemo gumb V redu.  

Pod destinacijo se izpišejo podatki o prilogi: pot do mape, kjer je shranjena 
datoteka, in ime datoteke. 

K posameznemu e-naslovu lahko dodamo več prilog. Za dodajanje nove 
priloge ponovimo točke od 2 do 4. 

4.5.7 Odstranitev priloge 

1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo prilogo tako, da jo 
kliknemo.  

2. Izberemo metodo Pošiljanje / Odstrani prilogo.  

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

3. Kliknemo gumb Da. 

4.5.8 Urejanje vsebine e-pošte 

1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo destinacijo e-naslov tako, 
da jo kliknemo. 

2. Izberemo metodo Pošiljanje / Uredi vsebino e-pošte. 

Odpre se okno Urejevalnik vsebine e-pošte. 

3. Spremenimo vsebino. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

4.5.9 Določitev številke prve strani izpisa 

Za pripravljen izpis lahko določimo številko prve strani izpisa. 

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

2. Izberemo metodo Pošiljanje / Določi začetno št. strani.  

Odpre se okno Določitev začetne številke strani, kjer določimo, s katero 
številko se bo začel številčiti izpis. 

 

Primer:   

Če želimo, da bo prva stran pripravljenega izpisa številčena npr. s številko 
121, vpišemo pri "Začni številčiti z" vrednost 121. 

 

Postopek  

Postopek  

  

Postopek  
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3. Kliknemo gumb V redu. 
 

Opozorilo: 

Začetno številko strani določamo le pri daljših izpisih (npr. pri Z-SEZ-01: 
Inventarna knjiga), kjer številčenje strani ni sestavljeno iz številke strani in 
skupnega števila strani, ampak se izpisuje samo številka strani.  

4.5.10 Shranjevanje izpisa v XML-datoteko 

Pripravljeni izpis lahko shranimo kot XML-datoteko v vnaprej definirani mapi 
in ga natisnemo kasneje v segmentu COBISS3/Izpisi.  

 

1. V oknu Pregled in pošiljanje izpisa kliknemo gumb Shrani. 

Odpre se okno Določitev imena datoteke. V to okno vnesemo ime 
datoteke, v kateri bo shranjen izpis. 

2. Kliknemo gumb V redu. 
 

Po shranjevanju se odpre okno Sporočilo s podatki o shranjeni datoteki: ime 
datoteke in pot do mape, v kateri je shranjena datoteka. Okno zapremo tako, da 
kliknemo gumb V redu.  

Datoteko lahko poiščemo v segmentu COBISS3/Izpisi tako, da najprej 
izberemo ustrezno definicijo izpisa in nato še metodo Izpisovanje / Razišči 
pripravljene izpise ... Po izbiri metode se odpre okno Izbira datoteke, ki 
omogoča dostop do vnaprej definiranih map za shranjevanje pripravljenih 
izpisov. Poiščemo mapo, v njej označimo datoteko, v katero smo shranili izpis, 
in kliknemo gumb Odpri. Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, kjer 
lahko izpis pošljemo na destinacije s klikom na gumb Pošlji. 

4.5.11 Shranjevanje izpisa v besedilno datoteko 

Pripravljeni izpis lahko shranimo v  besedilno datoteko v poljubni mapi. 
Vsebino datoteke lahko urejamo in natisnemo.   

 

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

2. Kliknemo gumb Shrani kot. 

Odpre se okno Shranjevanje izpisa, ki omogoča dostop do vseh map na 
našem računalniku. 

3. Pri "Shrani v" se izpiše ime izhodiščne mape za shranjevanje pripravljenih 
izpisov. Pot do nje je definirana v inicializacijski datoteki za domačo 
knjižnico. Novo mapo lahko poiščemo in izberemo, če kliknemo spustni 
seznam in izberemo ustrezni diskovni pogon. 

Postopek  

Postopek  
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4. Pri "Ime datoteke" se izpiše ime datoteke, ki je sestavljeno iz datuma, ure in 
imena izpisa. Ime datoteke lahko spremenimo. 

5. Pri "Vrsta datoteke" se izpiše format datoteke, v kateri bo shranjen izpis. 
Definiran je format za besedilno datoteko. 

6. Kliknemo gumb V redu. 
 

Datoteko, v katero smo shranili izpis, lahko poiščemo s programom 
Raziskovalec (Windows Explorer). Urejamo jo lahko s poljubnim programom 
za delo z besedilnimi datotekami (Notepad, WordPad, MS Office Word ...). 

 



5 NASTAVITVE 

V poglavju sta opisana postopka za nastavitev pisave in prijavo v oddelek za 
izposojo. Opisano je tudi, kako urejamo uporabniške in logične destinacije, ki 
se upoštevajo pri pošiljanju izpisov (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 
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 in izvedemo test mreže. 

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 formati 
izpisa – 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  
 Pošiljanje pripomb  
 Osvežitev nastavitev  
 Prikaz napak na strežniku  
 Test mreže  
 Pregled obdelav osebnih podatkov v skladu z ZVOP 
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5.1 NASTAVITEV PISAVE 

Za prikaz besedila v uporabniškem vmesniku (brskalnik, iskalnik, urejevalnik, 
pregledovalnik) lahko spremenimo pisavo in njeno velikost.  

 

1. Izberemo metodo Sistem / Nastavitve / Nastavitev pisave.  

Odpre se okno Nastavitev pisave, v katerem spremenimo pisavo in njeno 
velikost. 

2. Pri "Pisava" in "Velikost" izberemo želeni vrednosti. 

Pri "Pisava" so naštete vse pisave, nameščene na računalniku, in pri 
"Velikost" vse velikosti pisav, med katerimi lahko izbiramo. Velikost 
pisave je izražena v pikah (pt).  

Po izbiri iz spustnih sezamov se besedilo Primer izpisa prikaže v izbrani 
pisavi in velikosti. 

Privzeto pisavo (Arial Unicode MS) in velikost (12) povrnemo s klikom na 
gumb Privzeto.  

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

Postopek  
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5.2 PRIJAVA V ODDELEK ZA IZPOSOJO 

V knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, se ob prijavi v 
programsko opremo COBISS3 prijavimo v tisti oddelek, ki nam ga je na 
portalu Izobraževanje skrbnik lokalnih aplikacij izbral kot privzetega. Če 
želimo, se po prijavi v programsko opremo COBISS3 lahko prijavimo v drugi 
oddelek, do katerega imamo dostop. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / Prehod v drug oddelek. 

Odpre se okno Izbira oddelka s seznamom oddelkov, do katerih imamo 
dostop s svojim uporabniškim imenom. 

2. Izberemo oddelek in kliknemo gumb V redu. 
 

V naslovni vrstici se izpiše oznaka in ime oddelka, v katerega smo se prijavili. 
 

Oddelek, v katerega smo prijavljeni, lahko spremenimo tudi tako, da izberemo 
metodo Sistem / Nastavitve / Oddelek za izposojo. 

 

 

Postopek 

Možnosti ... 
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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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seznama v posamezni knjižnici spremeni. Inicializacijska datoteka za 
izbrano knjižnico se dopolni s parametri, na osnovi katerih se izdela šifrant.     

Podvrsto tiskalnika določimo samo pri toplotnih tiskalnikih za nalepke. 
Nekateri tipi tiskalnikov (npr. Zebra S4M) imajo svoje specifične lastnosti, 
ki jih je moč nastaviti z inicializacijo tiskalnika. Zato je treba poleg vrste 
tiskalnika (npr. Toplotni Zebra) izbrati še podvrsto (npr. S4M). Pri 
"Podvrsta tiskalnika" lahko izbiramo med vrednostmi, ki so definirane v 
inicializacijski datoteki za izbrano knjižnico. Tako zagotovimo, da se bo 
izbrani tiskalnik ob inicializaciji pravilno konfiguriral (nastavitev 
temperature glave, hitrosti tiskanja, zamika koordinatnega sistema ...). 

Pri grafičnem načinu tiskanja ne moremo določiti vrste in podvrste 
tiskalnika, saj je takšno tiskanje trenutno možno le na laserskem tiskalniku.  

 

Opozorilo: 

Pri besedilnem načinu tiskanja bodimo pozorni pri izbiri vrste tiskalnika!  

 
Pri "Stil tiskanja" lahko iz spustnega seznama izberemo ustrezno vrednost, 
ki določa eno- ali dvostransko tiskanje in način vezave. Privzeta vrednost je 
enostransko. 

Pri "Usmerjenost" lahko z izbiro vrednosti iz spustnega seznama 
spremenimo usmerjenost strani pri tiskanju. Privzeta vrednost je pokončno.  

3. Kliknemo gumb V redu. 

5.3.3 Dodajanje zapisa iz osebnega imenika 

1. V oknu Izbira zapisa iz osebnega imenika izberemo e-naslov. To lahko 
storimo na dva načina:  

 izberemo ga s tipkama za pomik <gor>, <dol> in nato pritisnemo tipko 
<Enter> 

 najprej ga v seznamu označimo, tako da kliknemo nanj, nato kliknemo 
še gumb V redu.  

 

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

5.3.4 Urejanje destinacije 

Uredimo lahko nastavitve posamezne destinacije, tj. e-naslova ali tiskalnika. 
 

1. V oknu Uporabniške destinacije označimo destinacijo tako, da jo 
kliknemo. 

2. Kliknemo gumb Uredi.  
 

Postopek 

  

Postopek 
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Odvisno od izbrane vrste destinacije se odpre okno E-pošta (gl. pogl. 5.3.4.1) 
ali Tiskalnik (gl. pogl. 5.3.4.2). 

5.3.4.1 E-naslovi 

Okno E-pošta ima tri zavihke za izbiro skupin naslovov: 

 Za – glavni naslovniki 
 Kp – naslovniki, ki jim pošiljamo kopijo 
 Skp – naslovniki, ki jim pošiljamo kopijo, vendar želimo, da tega drugi 

ne vedo 
 

V vsaki skupini lahko določimo enega ali več naslovnikov, vsi skupaj pa 
predstavljajo skupek naslovov, ki se doda v seznam destinacij, ko okno  
E-pošta zapremo. 

 

Primer:   

Za glavnega naslovnika (Za) smo določili oddelek za medknjižnično izposojo v 
Univerzitetni knjižnici Maribor, katerega e-naslov je illukm@uni-mb.si. V 
skupini naslovov, na katere pošiljamo kopijo (Kp), pa smo določili dva 
naslovnika: ukm@uni-mb.si in janezn@uni-mb.si. 

V seznam destinacij se doda skupek naslovov. V polju Za illukm@uni-mb.si, v 
polju Kp ukm@uni-mb.si, v polju Kp janezn@uni-mb.si. 

 
1. Kliknemo ustrezni zavihek. Glede na izbrano skupino naslovov se nad 

seznamom naslovov izpiše ustrezni napis, seznam pa vključuje naslove 
prejemnikov e-pošte, ki smo jih že dodali v to skupino. 

 
Primer: 

Če kliknemo zavihek Kp, se nad seznamom izpiše "Naslovi za Kp:".  

 

2. Da bi lahko dodali posamezni naslov v okviru izbrane skupine, kliknemo 
gumb Dodaj. Odpre se okno E-naslov, kamor vpišemo e-naslov 
prejemnika in vpis potrdimo tako, da kliknemo gumb V redu. Okno E-
naslov se zapre. Naslov se prenese v okno E-pošta v seznam naslovov 
prejemnikov izbrane skupine. 

3. Da bi lahko spremenili posamezni naslov v okviru določene skupine, ga v 
seznamu označimo in kliknemo gumb Uredi. Odpre se okno E-naslov, v 
katerem spremenimo e-naslov prejemnika in spremembo potrdimo s klikom 
na gumb V redu. 

4. Če želimo odstraniti posamezni naslov iz izbrane skupine naslovov, ga v 
seznamu označimo in kliknemo gumb Odstrani. Odpre se okno Potrdi z 
vprašanjem "Ali res želite odstraniti?". Kliknemo Da. Okno se zapre, 
naslov prejemnika pa se zbriše iz seznama prejemnikov v izbrani skupini 
naslovov. 

5. Pri "Format" izberemo format, v katerem bomo poslali izpis: 

  

Postopek 
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 TXT za izpis v besedilnem formatu 
 PDF za izpis, ki ga bo naslovnik moral prebrati s programom Adobe 

Acrobat Reader 
 HTML za izpis, ki ga bo naslovnik moral prebrati s spletnim 

brskalnikom 
 RTF za izpis, ki ga bo naslovnik moral prebrati s programom Microsoft 

Word 
 besedilo ("Tab" ločeno) za izpis, ki ga bo naslovnik moral prebrati s 

programom Microsoft Excel 
 besedilo (v priponki) za izpis, ki ga bo naslovnik moral prebrati s 

poljubnim programom za delo z besedilnimi datotekami (Notepad, 
WordPad …).  

 

6. Kliknemo gumb V redu. 
 
 

 

Opozorilo: 

  En skupek naslovov mora vključevati vsaj en e-naslov iz skupine naslovov Za. 

5.3.4.2 Tiskalniki 

V oknu Tiskalnik se izpišejo nastavitve tiskalnika. Postopek spreminjanja je 
enak kot pri dodajanju tiskalnika (gl. pogl. 5.3.2). 

5.3.5 Odstranitev destinacije 

Posamezno destinacijo lahko odstranimo iz seznama uporabniških destinacij.  
 

1. V oknu Uporabniške destinacije označimo destinacijo tako, da jo 
kliknemo.  

Postopek  

2. Kliknemo gumb Odstrani.  

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

3. Kliknemo gumb Da. 
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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. 
  

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

Postopek 
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5.5 UREJANJE OSEBNEGA IMENIKA 

V osebnem imeniku shranjujemo e-naslove oseb, s katerimi sodelujemo.  
 

1. Izberemo metodo Sistem / Nastavitve / Osebni imenik.    

Odpre se okno Urejevalnik osebnega imenika. Seznam vključuje  
e-naslove, ki smo jih že dodali v osebni imenik. Na desni strani okna so 
gumbi, ki omogočajo dodajanje, spreminjanje ali odstranjevanje  
e-naslovov.  

2. Da bi lahko dodali nov e-naslov, kliknemo gumb Dodaj (gl. pogl. 5.5.1). 

3. Da bi lahko spremenili posamezni e-naslov, ga v seznamu označimo in 
kliknemo gumb Uredi (gl. pogl. 5.5.1). 

4. Če pa želimo odstraniti posamezni e-naslov, ga v seznamu označimo in 
kliknemo gumb Odstrani. Odpre se okno Potrdi z vprašanjem "Ali res 
želite odstraniti?". Kliknemo Da. Okno se zapre, e-naslov pa se zbriše iz 
seznama e-naslovov v osebnem imeniku. 

5. Kliknemo gumb V redu.  

5.5.1 Dodajanje in spreminjanje e-naslova 

1. V okno Urejevalnik zapisa vpišemo nov e-naslov prejemnika in ga 
opišemo ali pa obstoječi naslov spremenimo. 

2. Kliknemo gumb V redu. 
 

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

 

Postopek 

Postopek 
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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 / Sporočilo vsem uporabnikom. 

Odpre se okno Sporočilo vsem uporabnikom.  

2. Vpišemo besedilo sporočila. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

 

Postopek 
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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 / 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 POŠILJANJE PRIPOMB 

Pripombe in predloge, ki se nanašajo na delovanje programske opreme 
COBISS3, lahko po e-pošti pošljemo v IZUM. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / 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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5.9 OSVEŽITEV NASTAVITEV 

Po spremembah nastavitev parametrov v inicializacijski datoteki, po vnosu 
podatkov o oddelkih za izposojo ali po vnosu sprememb v lokalne šifrante v 
COBISS2/Katalogizacija z ukazom EDIT CODES je treba osvežiti podatke v 
programski opremi COBISS3. To lahko stori IZUM s ponovnim zagonom 
strežnika in odjemalcev. Lahko pa to storimo tudi sami.  

 

1. Izberemo metodo Sistem / Osveži nastavitve.  
 

Po osvežitvi nastavitev bodo spremembe pri preostalih uporabnikih sistema 
vidne šele po njihovi odjavi iz sistema in ponovni prijavi v sistem. 

 

Postopek 
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5.10 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 / 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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5.11 TEST MREŽE 

Med delom v programski opremi COBISS3 lahko testiramo hitrost mreže in 
preverjamo čas odziva med strežnikom in odjemalcem. 

 

1. Izberemo metodo Sistem / 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 
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5.12 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. 

Pregledi se opravljajo redno vsak mesec za pretekli mesec v skladu s 
postopkom, opisanim v pogl. 5.12.5. 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 cobissurgent@izum.si.  

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

Za pregled dnevnikov potrebuje pooblaščena oseba v knjižnici dovoljenje 
UPR_REV – pregled obdelav osebnih podatkov. Na osnovi tega dovoljenja ima 
ta oseba po prijavi v programsko opremo COBISS3 dostop do vsebine 
dnevnika. Izbira lahko med tremi vrstami pregledov: 
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• 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)  

5.12.1 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.  

5.12.2 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.  

2. S klikom označimo uporabniško ime uporabnika, za katerega želimo 
pregledati podatke, in kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Obdelave osebnih podatkov. 

Postopek  

Postopek  
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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. 

5.12.3 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. 

5.12.4 Obdelave osebnih podatkov izbranega 
člana 

1. Izberemo metodo Sistem / Pregled obdelav (ZVOP) / Prikaži obdelave 
oseb. podat. – izbrani član. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Član. 

2. Poiščemo in izberemo člana, za katerega želimo vedeti, kateri uporabniki 
so obdelovali njegove osebne podatke.  

Postopek  

  

Postopek  
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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. 

5.12.5 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 

dvomljivih situacijah) 
 

4. Pooblaščena oseba podpisane zapisnike posreduje direktorju oz. osebi, 
odgovorni za področje varstva osebnih podatkov.  

  

Postopek  
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6.2 TIPI PODATKOV 

6.2.1 Datumi 

Datume vnašamo v obliki dd.mm.llll.  

Samodejno vnašanje datumov omogočajo tipke <D>, <W> in <M>. 

S pritiskom na tipko <D> se v prazno polje vpiše tekoči datum. Z vsakim 
ponovnim pritiskom na to tipko se vpiše za en dan novejši datum. S hkratnim 
pritiskom na tipki <Shift> + <D> se v prazno vnosno polje vpiše datum, ki je 
za en dan starejši od tekočega. Z vsakim ponovnim pritiskom na obe tipki se 
vpisani datum prestavi za en dan nazaj. 

S pritiskom na tipko <W> se v prazno polje vpiše datum, ki je za en teden 
novejši od tekočega. Z vsakim ponovnim pritiskom na to tipko se vpiše za en 
teden novejši datum. S hkratnim pritiskom na tipki <Shift> + <W> se v prazno 
vnosno polje vpiše datum, ki je za en teden starejši od tekočega. Z vsakim 
ponovnim pritiskom na obe tipki se vpisani datum prestavi za en teden nazaj. 

S pritiskom na tipko <M> se v prazno polje vpiše datum, ki je za en mesec 
novejši od tekočega. Z vsakim ponovnim pritiskom na to tipko se vpiše za en 
mesec novejši datum. S hkratnim pritiskom na tipki <Shift> + <M> se v prazno 
vnosno polje vpiše datum, ki je za en mesec starejši od tekočega. Z vsakim 
ponovnim pritiskom na obe tipki se vpisani datum prestavi za en mesec nazaj. 

Že vneseni datum zbrišemo s preslednico. 

6.2.2 Številke telefonov in telefaksov 

Pri vnosu številk telefonov in telefaksov je pomembno, da pred številko 
vpišemo številko omrežne skupine in za njo napravimo razmik. 

 

Primera: 

03 5375 789   
(02) 5375789 

 
V polje lahko vpišemo več številk, vendar jih je treba zapisati v naslednjem 
zaporedju: razmik, znak "/", razmik. Dovoljen je tudi vnos oznake za interno 
številko "int.". 
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Primera: 

03 5375 789 / 5449 651 / 041 654 876   
(02) 5375789 int. 776 

 
Pri številkah, ki veljajo v tujini, vnesemo znak + , klicno številko države in 
številko želene osebe ali ustanove. 

 

 

Primera: 

  +31 152 571 796  –  telefonska številka na Nizozemskem (Delft) 
+43 1 534 10  –  telefonska številka v Avstriji (Dunaj) 

6.2.3 E-naslovi  

Podatek, vpisan v polju za e-naslov, mora obvezno vključevati znak "@". 

6.2.4 Decimalne vrednosti 

Decimalno vrednost vnašamo z vejico. 

6.2.5 Zneski 

Zneske vnašamo brez pik, ki ločujejo dele številk. 
 

Primera: 

  Znesek 1.540,00 vnesemo kot 1540,00. 
Znesek 5.875,25 vnesemo kot 5875,25. 

6.2.6 Gesla 

Pri prijavi moramo biti pozorni na rabo velikih in malih črk, ker jih program 
med seboj razlikuje. 

 



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> 

brskalnik  

<Alt> + <C> aktiviranje okna s segmenti in razredi; 
razrede nato izbiramo s tipkama za pomik 
<gor>, <dol> 

brskalnik  

<Alt> + <W> aktiviranje delovnega področja; objekte 
za nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s 
tipkama za pomik <gor>, <dol> 

brskalnik  

<Alt> + <R> aktiviranje okna s povezavami; objekte za 
nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s 
tipkama za pomik <gor>, <dol> 

brskalnik  

<Ctrl> + <C> kopiranje označenega besedila v 
odložišče  

urejevalnik, 
iskalnik 
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<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  

<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  

<PgUp> prejšnja stran Predogled 
izpisa 

 

<PgDn> naslednja stran Predogled 
izpisa 

 

<Home> prva stran Predogled 
izpisa 

 

<End> zadnja stran Predogled 
izpisa 

 

<Ctrl> + <S> vnos diakritičnih znakov  urejevalnik, 
iskalnik 

 

 

 

 



C SEZNAM PROGRAMSKIH TOČK PRI 
OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV (ZVOP)  

Seznam Obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani uporabnikov 
vključuje podatke o vseh uporabnikih, ki so v zadnjem obdobju (v tekočem in 
prejšnjem mesecu) obdelovali osebne podatke članov knjižnice (njihove osebne 
podatke, podatke o gradivu, ki so si ga izposodili v domači knjižnici ali naročili 
po medknjižnični izposoji, podatke o njihovih predlogih za nabavo gradiva 
ipd.).  

Iz seznama je razvidno, kdo so bili uporabniki, kaj so obdelovali (programske 
točke) in kolikokrat. Število dostopov do programskih točk pomeni seštevek 
vseh vrstic (ena vrstica je en zapis) v posebni datoteki (t. i. LOG-datoteka ali 
dnevnik), kjer se beležijo dostopi do osebnih podatkov za izbrano programsko 
točko. Število teh vrstic je lahko pri uporabi programske opreme COBISS3 
veliko, saj se lahko pri posameznem opravilu izvede več programskih točk.  

 

Primer:  

V iskalniku Iskanje – Član poiščemo vse člane knjižnice. V seznamu najdenih 
objektov se izpišejo podatki o prvih desetih članih. Ob tem se – ne glede na 
izbrani format izpisa (ki določa, kateri podatki o najdenih članih se v iskalniku 
izpišejo) – v dnevnik zabeleži, da smo dostopali do vseh osebnih podatkov o 
teh desetih članih (programska točka C3_FRM_GET_OBJECTS).  

Ob izbiri podatkov o določenem članu iz seznama najdenih objektov v 
iskalniku Iskanje – Član se podatki o njem prenesejo na delovno področje v 
brskalnik. Na delovnem področju so vidni nekateri njegovi osnovni osebni 
podatki, v delu okna s seznamom atributov pa večina njegovih osebnih 
podatkov. Zato se ob tem, ko v iskalniku Iskanje – Član izberemo podatke o 
določenem članu in jih prenesemo v brskalnik na delovno področje, v dnevnik 
zabeleži, da smo dostopali do osebnih podatkov o tem članu (programska točka 
C3_FRM_GET_OBJECT). 

Če smo imeli v brskalniku na delovnem področju naložene podatke tudi o 
drugih članih, preden smo poiskali in izbrali določenega člana v iskalniku (gl. 
zgoraj opisan postopek), se ob tem, ko izberemo podatke o določenem članu iz 
seznama najdenih objektov v iskalniku Iskanje – Član, zaradi morebitnih 
sprememb podatkov o teh članih osvežijo tudi njihovi podatki na delovnem 
področju. Pri tem se v dnevnik zabeleži, da smo dostopali do osebnih podatkov 
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vseh članov, ki so trenutno na delovnem področju (programska točka 
FRM_DISPLAY_OBJECTS).  

V našem primeru se je torej pri iskanju določenega člana v iskalniku Iskanje – 
Član in njegovi izbiri (prenosu podatkov na delovno področje) v dnevnik 
zabeležilo 11 dostopov do osebnih podatkov članov ter dodatno za vsakega 
člana na delovnem področju še po en dostop do njegovih osebnih podatkov.  

 

V programski opremi COBISS2 se dostop do osebnih podatkov članov v 
dnevnik beleži samo za tiste podatke, ki jih uporabnik dejansko vidi. Izjema je 
ukaz SELECT, če je rezultat iskanja izpis podatkov o več kot 6 članih. Čeprav 
se po izvršenem iskanju vidijo samo podatki za prvih 6 članov, se v dnevnik 
zabeleži, da smo dostopali do osebnih podatkov vseh članov, ki jih lahko 
izpišemo (do 100 članov). 

Izredno hitro se dnevnik polni, ko pregledujemo njegovo vsebino (torej 
podatke o samih obdelavah osebnih podatkov članov), saj se vse, kar smo pri 
preverjanju videli, ponovno vpiše v isti dnevnik. 
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C.1 PROGRAMSKE TOČKE ZA SEGMENTE V PROGRAMSKI 

OPREMI COBISS3 

Tabela C.1-1: Programske točke za segmente v programski opremi COBISS3  

Oznaka programske točke 
Ime segmenta/ 
dogodka 

Opis  

C3_ACQ Nabava (Acquisition) 
Prikaz podatkov o članu, ki je predlagal 
nabavo gradiva 

C3_CIR Izposoja (Circulation) 
Prikaz podatkov o članu in o izposojenem 
gradivu 

C3_ILL 
Medknjižnična izposoja 
(Interlibrary loan) 

Prikaz podatkov o naročniku – članu in 
podatkov o naročenem gradivu 

C3_RPT_<ID> Izpisi (Report) 
Zagon izpisov, ki vključujejo osebne 
podatke o članih (gl. tabelo C.1-2)  

C3_FRM_DISPLAY_OBJECTS 

Osvežitev seznama 
objektov na delovnem 
področju  
(Refresh workspace) 

Uskladitev seznama objektov na 
delovnem področju s trenutnim stanjem 
teh objektov v bazi podatkov 

C3_FRM_GET_OBJECT 
Pregledovanje atributov 
objekta (View object) 

Prikaz atributov izbranega objekta v 
urejevalniku ali v pregledovalniku 

C3_FRM_GET_OBJECTS 
Iskanje objektov 
(Finder) 

Prikaz enega ali več najdenih objektov v 
iskalniku 

C3_FRM_INVOKE 
Klic metode preko 
mreže (Invoke method) 

Do te programske točke dostopamo pri 
posebnih klicih iz odjemalca na strežnik; 
osebni podatki, ki se prenesejo na 
odjemalca niso nujno vidni uporabniku 

C3_PRINT_OBJECTS 
Prikaz identifikac.  
podatkov  
(Print object label) 

Osebni podatki so lahko prikazani znotraj 
kratkih opisov objektov znotraj samega 
brskalnika 

 

Podatki so v tabeli razvrščeni po segmentih programske opreme COBISS3 in nato po abecedi dogodkov.  
 

Tabela C.1-2: Programske točke za segment COBISS3/Izpisi 

Oznaka programske točke Oznaka izpisa1 Ime (opis) izpisa 

C3_RPT_DE_000085 MI-STA-B01 
Naročila in njihova realizacija – po 
naročnikih/vrstah storitev 

C3_RPT_DE_000086 MI-STA-B02 
Naročila in njihova realizacija – po 
naročnikih z največ zaht./vrstah storitev 

C3_RPT_DE_000087 MI-STA-B03 
Hitrost dobave – po naročnikih/vrstah 
storitev 

C3_RPT_DE_000088 MI-STA-B04 
Naročila in njihova realizacija – po 
naročnikih/vrstah gradiva 

                                                      
1 Nekateri izpisi (še) nimajo določenih oznak. 
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Oznaka programske točke Oznaka izpisa1 Ime (opis) izpisa 
C3_RPT_DE_000089 

MI-STA-C05 
Elektronsko dobavljeni dokumenti – po 
naročnikih/načinu dobave 

C3_RPT_DE_000101 MI-STA-A07 
Dobavljeni članki izbranega dobavitelja – 
po naročnikih 

C3_RPT_DE_000102 MI-STA-A08 
Dobavljeni članki izbranega dobavitelja – 
po naslovih revij 

C3_RPT_DE_000109  Predlogi člana za nabavo gradiva 

C3_RPT_DE_000110  
Predlogi člana za nabavo serijskih 
publikacij   

C3_RPT_DE_000153  Obvestilo predlagatelju o nabavi   
C3_RPT_DE_000234  Nalepka z naslovom naročnika 
C3_RPT_DE_000285  Zavrnitev zahtevka za MI 

C3_RPT_DE_000424 MI-DG-B01 
Izposojeno gradivo – po 
naročnikih/datumu izposoje/roku vračila 

C3_RPT_DE_000425 MI-DG-A01  
Izposojeno gradivo – po 
naročnikih/datumu izposoje/roku vračila 

C3_RPT_DE_000444  Predlogi člana za nabavo gradiva (V4) 

C3_RPT_DE_000445  
Predlogi člana za nabavo serijskih 
publikacij  (V4) 

C3_RPT_DE_000513  Seznam za kroženje serijskih publikacij   
C3_RPT_DE_000514  Stalne rezervacije pri članu   

C3_RPT_DE_000516  
Stalne rezervacije pri serijskih 
publikacijah   

C3_RPT_DE_000553  
Obvestilo o skorajšnjem poteku roka 
izposoje (e-pošta)   

C3_RPT_DE_000553  
Obvestilo o poteku roka kroženja (e-
pošta)   

C3_RPT_DE_000557  
Člani po oddelkih/letnikih – pred 
postopkom    

C3_RPT_DE_000558   
Člani po oddelkih/letnikih – po postopku 
   

C3_RPT_DE_000594  
Nalepka z naslovom naročnika 
(ZWE3483) 

C3_RPT_DE_000595  Nalepka z naslovom člana (ZWE3483) 
C3_RPT_DE_000627 I-C-01 Izbor članov    
C3_RPT_DE_000628 I-C-02 Aktivni člani   
C3_RPT_DE_000629 I-C-03 Opombe pri članih    
C3_RPT_DE_000630 I-C-04 Izbrisani člani    
C3_RPT_DE_000631 I-C-05 Spremembe pri članih   
C3_RPT_DE_000632 I-C-06 Aktivni člani – po oddelkih    
C3_RPT_DE_000633 I-G-01 Gradivo po transakcijah   
C3_RPT_DE_000635  Zadolžnica člana (seznam gradiva) 

C3_RPT_DE_000636  
Vrnjeno gradivo (seznam vrnjenega 
gradiva)   

C3_RPT_DE_000638 I-CG-02 Gradivo po statusu   

C3_RPT_DE_000640 I-CG-04 
Obvestilo o iztekajočem se roku izposoje 
(pošta)   

C3_RPT_DE_000641 I-CG-05 
Obvestilo o iztekajočem se roku izposoje 
(e-pošta)   
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Oznaka programske točke Oznaka izpisa1 Ime (opis) izpisa 
C3_RPT_DE_000642 I-CG-06 Člani, prejemniki obvestila po e-pošti    
C3_RPT_DE_000644 I-CG-01 Člani z izposojenim gradivom   
C3_RPT_DE_000645 I-CG-03 Člani in iztekajoči se rok izposoje   
C3_RPT_DE_000646 I-TR-01 Transakcije pri članu (št. izkaznice)   
C3_RPT_DE_000647 I-TR-02 Transakcije pri članu (številka člana)   
C3_RPT_DE_000648 I-TR-03 Transakcije gradiva   
C3_RPT_DE_000696  Račun 
C3_RPT_DE_001014  Storno računa 
C3_RPT_DOBAVNICA  Dobavnica 
C3_RPT_NALEPKA_DOBAVNICA  Nalepka z naslovom naročnika 
C3_RPT_NALEPKA_PATRON  Nalepka z naslovom člana 
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.  
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C.2 PROGRAMSKE TOČKE ZA SEGMENTE V PROGRAMSKI 

OPREMI COBISS2 

Tabela C.2-1: Programske točke za segment COBISS2/Izposoja 

Oznaka programske točke  Ime ukaza Opis 

C2_CIR_COPY COPY 
Vpogled v podatke o članih, uvožene iz 
drugega sistema 

C2_CIR_CR CHECK/RESERVATION   

Priprava izpisa CIR100 – seznam članov 
z na novo prispelimi rezervacijami; za 
vsako na novo prispelo rezervacijo se 
doda nov zapis v dnevnik  

C2_CIR_DEB ACCOUNT 
Vpogled v podatke o neporavnanih 
terjatvah pri članu 

C2_CIR_DEPOTH ?DEPARTMENT 
Vpogled v evidenco izposoje v drugih 
oddelkih 

C2_CIR_DIN 
DELETE/INACTIVE in 
DELETE/INACTIVE_SELECT

Priprava izpisov CIR012 in CIR014 s 
seznamom članov, ki so bili brisani kot 
neaktivni in s seznamom članov, ki niso 
bili brisani, ker imajo evidentirano 
gradivo, terjatve ali opombo; za vsakega 
člana se doda nov zapis v dnevnik 

C2_CIR_EDIT EDIT 
Dostop do vseh vpisanih podatkov o 
članu 

C2_CIR_ER ERASE/RESERVATION 

Priprava izpisa CIR100a – seznam 
članov z brisanimi rezervacijami, ki jim 
je potekel rok; za vsako brisano 
rezervacijo se doda nov zapis v dnevnik 

C2_CIR_ETI ETI Izpis nalepke s podatki o članu 

C2_CIR_LOOK LOOK 

Izpis statusa gradiva v izposoji (če je 
gradivo izposojeno pri članu, tudi 
podatkov o članu); če obstaja seznam 
rezervacij, se za vsakega člana iz tega 
seznama doda nov zapis v dnevnik  

C2_CIR_MEMB MEMBER 

Vstop v okolje izposoje člana – izpiše 
se seznam vsega gradiva, ki je 
evidentirano pri članu (izposojeno, 
rezervirano …) 

C2_CIR_MEMB_C MEMBER 
Izposoja na dom – v seznam je dodana 
nova enota gradiva, dogodek se zapiše v 
dnevnik  

C2_CIR_MEMB_O MEMBER 
Rezervacija prostega gradiva – v 
seznam je dodana nova enota gradiva, 
dogodek se zapiše v dnevnik  



Osnovna navodila COBISS3 COBISS
 

Dodatek C.2-2 © IZUM, oktober 2010
 

Oznaka programske točke  Ime ukaza Opis 
C2_CIR_MEMB_R 

MEMBER 
Rezervacija izposojenega gradiva – v 
seznam je dodana nova enota gradiva, 
dogodek se zapiše v dnevnik  

C2_CIR_MEMB_S MEMBER 
Izposoja v čitalnico – v seznam je 
dodana nova enota gradiva, dogodek se 
zapiše v dnevnik  

C2_CIR_MINFO MEMBINFO 
Vpogled v podatke o disciplini člana – 
izpiše se samo indikator 

C2_CIR_NEW NEW 
Vpis novega člana (vnos vseh podatkov 
o članu) 

C2_CIR_NOT NOTIFY 
Vpogled v podatke za e-obveščanje 
(razen gesla) 

C2_CIR_NOTM NOTE/MEMBER Vpogled v opombo o članu 

C2_CIR_PRT PRT in SYSPRT  
Izpis rezultatov predhodnega iskanja 
podatkov o članih z omenjenimi ukazi 
na zaslon oz. tiskalnik 

C2_CIR_PRTALL PRTALL 

Izpis zadolžnice pri članu: seznam 
evidentiranega gradiva in seznam 
neporavnanih terjatev  (za vsako enoto 
posebej) 

C2_CIR_PRTDEBT PRTDEBT 
Izpis zadolžnice za posamezno enoto 
gradiva  

C2_CIR_PRTMEMB PRTMEMB 
Izpis seznama evidentiranega gradiva 
pri članu (za vsako enoto posebej) 

C2_CIR_RET RETURN 
Vrnitev izvoda brez predhodne izbire 
člana (izpišejo se podatki o članu) 

C2_CIR_SEL 
SELECT, SEARCH in 
DISPLAY 

Izpis rezultatov iskanja podatkov o 
članih z ukazi SELECT, SEARCH in 
DISPLAY; če je rezultat iskanja več kot 
6 članov, se izpiše seznam za vsako 
stran zaslona posebej 

C2_CIR_VISIT VISIT in VISIT_INTERNET Evidentiranje obiska člana 
 

V tabeli so programske točke razvrščene po abecedi oznak.  
 

Tabela C.2-2: Programske točke za segment COBISS2/Izpisi 

Oznaka programske točke Oznaka izpisa Ime izpisa 
C2_RPT_CIR001 CIR001 Seznam članov 
C2_RPT_CIR002 CIR002 Seznam članov z izposojenim gradivom
C2_RPT_CIR003 CIR003 Seznam članov z zapadlo članarino 
C2_RPT_CIR004 CIR005 Seznam članov z dolgom 
C2_RPT_CIR005 CIR006 Seznam članov z opombami 
C2_RPT_CIR006 CIR007 Aktivni člani v izbranem obdobju 
C2_RPT_CIR007 CIR008 Neaktivni člani v izbranem obdobju 

C2_RPT_CIR008 CIR009 
Seznam članov s stalnimi rezervacijami; 
v dnevnik se doda nov zapis za vsako 
rezervacijo posebej 

C2_RPT_CIR009 CIR010 Seznam članov z e-obveščanjem 
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Oznaka programske točke Oznaka izpisa Ime izpisa 

C2_RPT_CIR011 CIR011 

Kontrolni seznam pred izvedbo ukaza 
DELETE/INACTIVE; za vsakega člana 
se doda nov zapis v dnevnik; v seznamu 
članov, ki niso bili brisani, se izpiše tudi 
inf. o gradivu, terjatvi ali opombi 

C2_RPT_CIR013 CIR013 

Kontrolni seznam pred izvedbo ukaza 
DELETE/INACTIVE_SEL; za vsakega 
člana se doda nov zapis v dnevnik; v 
seznamu članov, ki niso bili brisani, se 
izpiše tudi inf. o gradivu, terjatvi ali 
opombi 

C2_RPT_CIR101 CIR101 
Seznam gradiva glede na status; v 
dnevnik  se doda nov zapis za vsako 
enoto gradiva posebej 

C2_RPT_CIR102 CIR102 
Seznam gradiva po transakcijah; v 
dnevnik  se doda nov zapis za vsako 
enoto gradiva posebej 

C2_RPT_CIR106 CIR106 
Seznam stalnih rezervacij; v dnevnik  se 
doda nov zapis za vsakega člana 
posebej 

C2_RPT_CIR108 CIR108 
Seznam rezerviranega gradiva; v 
dnevnik  se doda nov zapis za vsakega 
člana posebej 

C2_RPT_CIR201 CIR201 
Opomini; v dnevnik se doda nov zapis 
za vsako enoto gradiva z opominom  

C2_RPT_CIR202 CIR202 
Tožbe; v dnevnik  se doda nov zapis za 
vsako enoto gradiva s tožbo 

C2_RPT_CIR203 CIR203 Seznam opominov 
C2_RPT_CIR204 CIR204 Seznam tožb 

C2_RPT_CIR205 CIR205 
Seznam tožb s podatki o gradivu; v 
dnevnik se doda nov zapis za vsako 
enoto gradiva s tožbo 

C2_RPT_CIR206 CIR206 
Seznam neizterjanih tožb; v dnevnik  se 
doda nov zapis za vsako enoto gradiva s 
tožbo 

C2_RPT_CIR207 CIR207 
Seznam članov z opomini; v dnevnik  se 
doda nov zapis za vsako enoto gradiva z 
opominom  

C2_RPT_CIR208 CIR208 
Neizterjane tožbe; v dnevnik se doda 
nov zapis za vsako enoto gradiva s 
tožbo 

C2_RPT_CIR209 CIR209 

Gradivo z zapadlim rokom izposoje; v 
dnevnik se doda nov zapis za vsako 
enoto gradiva z zapadlim rokom 
izposoje  

C2_RPT_CIR211 CIR211 
Seznam zamudnikov; v dnevnik  se 
doda nov zapis za vsako enoto gradiva z 
zapadlim rokom izposoje  
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Oznaka programske točke Oznaka izpisa Ime izpisa 
C2_RPT_CIR307 

CIR307 
Izdani računi; v dnevnik se doda nov 
zapis za vsako enoto gradiva, ki ima 
evidentirane terjatve 

C2_RPT_CIR501 CIR501 
Transakcije pri članu; v dnevnik se doda 
nov zapis za vsako transakcijo 

C2_RPT_CIR502 CIR502 
Transakcije z gradivom; v dnevnik se 
doda nov zapis za vsako transakcijo 

C2_RPT_CIR504 CIR504 
Seznam evidentiranega gradiva pri 
izbranem članu; v dnevnik se doda nov 
zapis za vsako enoto gradiva 

C2_RPT_CIR901 CIR901 Obvestila bralcem 
C2_RPT_CIR902 CIR902 Obvestila bralcem (gradivo) 
C2_RPT_CIR904 CIR904 Obvestila o neporavnanih terjatvah 
C2_RPT_CIR905 CIR905 Obveščanje neaktivnih članov 

 

V tabeli so programske točke razvrščene po abecedi oznak. 
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C.3 FORMAT IZPISA PODATKOV V SEZNAMIH OBDELAV 

OSEBNIH PODATKOV 

Format izpisa podatkov v seznamu Obdelave osebnih podatkov članov 
knjižnice s strani izbranega uporabnika in v seznamu Obdelave osebnih 
podatkov izbranega člana je naslednji: 

<Čas> <Akronim> <Uprabniško ime> <Revizija> <Okolje> <Identif. člana> 
<Podatki o članu> <Vrsta podatka> <Dodatni podatki> 

Podatki so ločeni s tabulatorjem. Prvih 8 podatkov je obveznih. Podatki niso 
ponovljivi (npr. za člana z več izposojenimi enotami gradiva je v datoteki več 
zapisov – toliko, kolikor izposojenih enot gradiva ima član). 

 

Podatek Opis Primer 

Čas datum in čas dostopa;  
oblika: DD.MM.LLLL UU:MM:SS 

28.09.2010 10:36:57 

Akronim akronim knjižnice IZUM 
Uporabniško ime uporabniško ime uporabnika bojana 
Revizija indikator, ki označuje način vpogleda v osebne podatke 

o članih: 
0 – uporabnik je dostopal do osebnih podatkov iz 
aplikacije 
1 – pooblaščena oseba v knjižnici je pregledovala 
dnevnik  

1 

Okolje koda programske točke, pri kateri je prišlo do vpogleda 
(v progr. opremi COBISS2 ali COBISS3) 

gl. tabele C.1-1, C.1-2, C.2-
1 in C.2-2. 

Identif. člana identifikacija člana: M + vpisna številka člana; M – 
oznaka za člana (angl. member) 

M1266554 

Podatki o članu priimek in ime, datum rojstva LAH DENIS, 12.11.1963 
Vrsta podatka katere podatke o članu je uporabnik pregledoval:  
 NA – samo osebne podatke o članu  
 M… – podatke o izposojenem gradivu (M + 

COBISS.SI-ID gradiva; (M – oznaka za 
gradivo (angl. material)); če COBISS.SI-ID ne 
obstaja, se izpišejo vrednosti pri  "ISBN", 
"ISSN, "Naslov", "Vir – naslov" ali 
"Standard") – dolžina izpisa je omejena na 50 
znakov 

M3023 

 OVR – podatke o opominih  
 LST – podatke o izgubljenem gradivu  
 NOT – opombe o članu  
 DEP – terjatve člana  
Dodatni podatki podatki o videnih osebnih podatkih člana; prazno polje 

pomeni, da je uporabnik videl vse možne podatke  v 
določeni programski točki 
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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. 5.12.5, 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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poizvedba 

Skupek iskalnih zahtev za iskanje enega objekta ali več objektov pri 
izbranem razredu. 

 
potrditveno polje (angl. check box) 

Polje , ki se s klikom označi ali počisti. Če je v polju znak , je možnost 
izbrana, v nasprotnem primeru ni. Polja predstavljajo možnosti, ki so med 
seboj neodvisne, zato je lahko izbranih več možnosti hkrati (prim. izbirni 
gumb). 

 
povezave objekta 

Seznam vsebovanih objektov in objektov, s katerimi je povezan izbrani 
objekt. 

 
predogled 

Prikaz dokumenta na zaslonu za ogled in s tem preverjanje, preden ga 
pošljemo na destinacije. 

 
pregledovalnik 

Komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča pregledovanje atributov 
izbranega objekta, njegovih vsebovanih objektov in objektov, ki so z njim 
povezani (prim. brskalnik, iskalnik, urejevalnik). 

 
priročni meni (angl. context menu) 

Meni z ukazi, ki se odpre s pritiskom na desno tipko miške. Vsebina menija 
se spreminja glede na izbrani razred, objekt, bližnjico ali poizvedbo (prim. 
meni). 

 
razred  

Skupina objektov. Znotraj razreda so definirani vsi tisti podatki (atributi), 
ki so skupni vsem objektom tega razreda in ki določajo njegovo vsebino. 
Vsak razred ima svoje ime (gl. tudi atribut, objekt). 

Primer:  
Vsi podatki o Pedagoškem inštitutu v Ljubljani (ime partnerja, oznaka, 
naslov ...) so definirani v razredu z imenom Partner.  

 
rob okna (angl. border) 

Določa meje okna. Velikost brskalnika, iskalnika in pregledovalnika je 
mogoče spreminjati z robovi, velikost urejevalnika pa je nespremenljiva.    

 
segment 

Je del programske opreme COBISS3, npr. COBISS3/Medknjižnična 
izposoja. Sinonimni izraz je aplikacija.  
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Skp (angl. blind carbon copy) 

Naslovnik(-i) e-pošte, ki dobi(-jo) prikrito kopijo elektronskega sporočila in 
drugi prejemniki e-pošte ne vedno zanje (gl. tudi skupina naslovov). 

 
skrbnik lokalnih aplikacij 

Praviloma kontaktna oseba za COBISS, ki na portalu Izobraževanje odpira 
uporabniška imena, dodeljuje pooblastila oziroma aktivira pooblastila, ki 
jih uporabnik pridobi z izobraževanjem (gl. tudi uporabniško ime). 

 
skupek e-naslovov    

E-naslovi iz skupin naslovov. En skupek e-naslovov mora vključevati vsaj 
en e-naslov iz skupine e-naslovov Za. E-naslovi iz skupine e-naslovov Kp 
ali Skp niso obvezni. En skupek e-naslovov je v seznamu destinacij izpisan 
v eni vrstici (gl. tudi destinacija, skupina naslovov). 

 
skupina naslovov 

Skupina, v kateri je mogoče določiti enega ali več e-naslovov. Obstajajo tri 
skupine e-naslovov: Za – skupina glavnih naslovnikov, Kp – skupina 
naslovnikov, ki jim je namenjena kopija, in Skp – skupina naslovnikov, ki 
jim je namenjena prikrita kopija (naslovniki iz skupine Za in Kp ter 
preostali naslovniki iz skupine Skp ne vidijo, komu je bila poslana prikrita 
kopija). Naslovniki vseh skupin skupaj predstavljajo en skupek e-naslovov 
(gl. tudi Kp, Skp, skupek e-naslovov, Za). 

 
skupina uporabniških imen 

Vključuje uporabniška imena zaposlenih in ima dodeljena dovoljenja, ki 
določajo način dela skupine (gl. tudi uporabniško ime). 

 
spreminjanje 

Popravljanje ali dopolnjevanje lastnosti objekta (v določenih primerih 
lahko vključuje tudi brisanje).    

 
spreminjanje destinacij 

Dodajanje, brisanje ali urejanje destinacij (gl. tudi destinacija).  

 
spustni seznam (angl. drop-down list) 

Seznam možnosti za izbiro kodiranih podatkov. Polje, ki vsebuje spustni 
seznam, je označeno z znakom "". Seznam se odpre s klikom na polje ali 
puščico. Ustrezna vrednost se s klikom prenese v polje. Ob tem se seznam 
samodejno zapre.  
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strežnik (angl. server) 

Računalnik, na katerem je nameščena programska oprema COBISS3 in 
dodatna programska oprema: baza podatkov ObjectStore, Java JDK 1.5 (gl. 
tudi odjemalec). 

 
uporabniška destinacija   

Upošteva se pri pripravi in pošiljanju izpisov, ki v svoji definiciji izpisa 
nimajo določenih destinacij. Določi se v meniju Nastavitve v menijski 
vrstici, in to za vsako uporabniško ime posebej (gl. tudi destinacija, 
menijska vrstica, uporabniško ime). 

 
uporabnik sistema 

Strokovni delavec v domači knjižnici, ki uporablja programsko opremo 
COBISS3. 

 
uporabniško ime 

Šifra, s katero se uporabnik sistema prijavi na delo s programsko opremo 
COBISS3. Šifra lahko vsebuje črke in števke (cifre). 

 
urejevalnik 

Komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča vnos in spreminjanje 
vrednosti atributov izbranega objekta ter vsebovanih objektov, določanje 
povezav, pregledovanje vsebovanih objektov in objektov, povezanih z 
izbranim objektom (prim. brskalnik, iskalnik, pregledovalnik).  

 
vnos 

Vpisovanje novih lastnosti objekta in prepisovanje že obstoječih pri 
dodajanju novega zapisa v bazo podatkov.  

 
vnosno polje (angl. entry field) 

Mesto, kamor se vnesejo ustrezni podatki. Polje se aktivira s klikom.  

 
vsebovani objekt 

Objekt, ki v bazi podatkov ne obstaja sam zase, ampak je vsebovan v 
objektu drugega razreda (gl. tudi objekt, razred). 

 
Za  

Glavni naslovnik(-i) e-pošte, ki dobijo elektronsko sporočilo. 



Osnovna navodila COBISS3  COBISS
 

SLOVAR IZRAZOV-8 © IZUM, oktober 2010
 

 

zaslonski namig (angl. tooltip) 

Podatki (ime metode, atributa ali pojasnilo) o posameznih elementih v 
brskalniku, urejevalniku, iskalniku ali pregledovalniku, ki se prikažejo, če 
kazalec miške za nekaj trenutkov zadržimo na metodi v meniju, na ikoni, 
imenu atributa, povezavi vsebovanega objekta v urejevalniku ali na gumbu 
v urejevalniku, iskalniku ali pregledovalniku. 

 
 


	Naslovnica
	Kazalo
	Kazalo vsebine
	Kazalo slik
	Kazalo tabel 

	Predgovor
	PREDGOVOR

	1
	1 UVOD 

	2.1
	2.1 Sistemske zahteve 

	2.3
	2.3 Zagon in odjava
	2.3.1 Začetek dela s programsko opremo COBISS3
	2.3.2 Zaključek dela s programsko opremo COBISS3


	3.1
	3.1 Brskalnik 
	3.1.1 Naslovna vrstica
	3.1.2 Menijska vrstica
	3.1.2.1 Lastnosti menijev
	3.1.2.2 Izbira metod v menijih
	3.1.2.3 Priročni meniji
	3.1.2.4 Pomoč pri delu

	3.1.3 Orodna vrstica
	3.1.4 Segmenti in razredi 
	3.1.4.1 Izbira razreda
	3.1.4.2 Odpiranje in zapiranje mape 

	3.1.5 Delovno področje
	3.1.5.1 Nalaganje objektov
	3.1.5.2 Izbira objektov
	3.1.5.3 Odstranitev vseh objektov
	3.1.5.4 Odstranitev izbranih objektov
	3.1.5.5 Osvežitev seznama objektov

	3.1.6 Atributi razreda
	3.1.7 Povezave
	3.1.7.1 Izbira objektov

	3.1.8 Poizvedbe
	3.1.8.1 Uporaba poizvedbe
	3.1.8.2 Preimenovanje poizvedbe
	3.1.8.3 Brisanje poizvedbe

	3.1.9 Bližnjice
	3.1.9.1 Dodajanje objekta med bližnjice
	3.1.9.2 Uporaba bližnjice
	3.1.9.3 Preimenovanje bližnjice
	3.1.9.4 Brisanje bližnjice
	3.1.9.5 Pregledovanje lastnosti objekta med bližnjicami



	3.2
	3.2 Iskalnik 

	3.4
	3.4 Pregledovalnik

	4.3
	4.3 Iskanje
	4.3.1 Iskanje v iskalniku
	4.3.1.1 Izbira iskalnih polj
	4.3.1.2 Vnos iskalnih zahtev
	4.3.1.2.1 Vnos iskalne zahteve preko šifranta
	4.3.1.2.2 Brisanje iskalne zahteve, vnesene preko šifranta
	4.3.1.2.3 Pregled pojmov

	4.3.1.3 Shranjevanje poizvedbe
	4.3.1.4 Izbira formata izpisa 

	4.3.2 Iskanje po ključu objekta
	4.3.3 Iskanje preko poizvedbe
	4.3.4 Urejanje formatov izpisa
	4.3.4.1 Dodajanje in spreminjanje formatov izpisa
	4.3.4.2 Brisanje formatov izpisa



	4.5
	4.5 Priprava in pošiljanje izpisa
	4.5.1 Predogled
	4.5.2 Predogled v PDF
	4.5.3 Dodajanje destinacije
	4.5.4 Urejanje destinacije
	4.5.5 Odstranitev destinacije
	4.5.6 Dodajanje priloge
	4.5.7 Odstranitev priloge
	4.5.8 Urejanje vsebine e-pošte
	4.5.9 Določitev številke prve strani izpisa
	4.5.10 Shranjevanje izpisa v XML-datoteko
	4.5.11 Shranjevanje izpisa v besedilno datoteko


	5
	5 NASTAVITVE

	5.1
	5.1 Nastavitev pisave

	5.2
	5.2 Prijava v oddelek za izposojo

	5.3
	5.3 Določanje uporabniških destinacij
	5.3.1 Dodajanje e-naslova
	5.3.2 Dodajanje tiskalnika
	5.3.2.1 Določanje podrobnosti za izbrani tiskalnik

	5.3.3 Dodajanje zapisa iz osebnega imenika
	5.3.4 Urejanje destinacije
	5.3.4.1 E-naslovi
	5.3.4.2 Tiskalniki

	5.3.5 Odstranitev destinacije


	5.4
	5.4 Urejanje logičnih destinacij

	5.5
	5.5 Urejanje osebnega imenika
	5.5.1 Dodajanje in spreminjanje e-naslova


	5.6
	5.6 Pošiljanje sporočil uporabnikom sistema

	5.7
	5.7 Branje zadnjega poslanega sporočila

	5.8
	5.8 Pošiljanje pripomb

	5.9
	5.9 Osvežitev nastavitev

	5.10
	5.10 Prikaz napak na strežniku

	5.11
	5.11 Test mreže

	5.12
	5.12 Pregled obdelav osebnih podatkov v skladu z ZVOP
	5.12.1 Obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani uporabnikov
	5.12.2 Obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani izbranega uporabnika – zbirni podatki
	5.12.3 Obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani izbranega uporabnika
	5.12.4 Obdelave osebnih podatkov izbranega člana
	5.12.5 Postopek kontrole


	6.2
	6.2 Tipi podatkov
	6.2.1 Datumi
	6.2.2 Številke telefonov in telefaksov
	6.2.3 E-naslovi 
	6.2.4 Decimalne vrednosti
	6.2.5 Zneski
	6.2.6 Gesla


	B
	C
	C.1
	C.2
	C.3
	C.4
	Slovar
	SLOVAR IZRAZOV




