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5 NASTAVITVE 

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

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

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

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

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

prijavljenim uporabnikom in kako preberemo zadnje poslano sporočilo, kako 

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

sistema COBISS, kako 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  

 Obveščanje uporabnikov sistema 

 Pošiljanje pripomb  

 Osvežitev nastavitev  

 Prikaz napak na strežniku  

 Test mreže  

 Pregled obdelav osebnih podatkov v skladu z ZVOP 
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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. V delu okna s segmenti in razredi kliknemo ime ali ikono pred imenom 

Izposoja. 

2. Izberemo metodo Oddelek / Prehod v drug oddelek. 

Odpre se okno Izbira oddelka s seznamom oddelkov, do katerih imamo 

dostop s svojim uporabniškim imenom. 

3. 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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5.8 OBVEŠČANJE UPORABNIKOV SISTEMA 

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

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

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

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

programsko opremo COBISS3, najkasneje v roku ene ure odpre okno 

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

objavljena sporočila, ki jim veljavnost še ni potekla.  

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

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

 

1. Izberemo metodo Sistem / Prikaži sporočila COBISS.  

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

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

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

vrhu seznama izpisano zadnje objavljeno sporočilo.  

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

sporočila pa s črno barvo.  

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

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

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

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

 

 

 

Postopek 
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5.9 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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5.10 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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5.11 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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5.12 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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5.13 PREGLED OBDELAV OSEBNIH PODATKOV V SKLADU Z 

ZVOP 

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

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

smo zagotovili ustrezno sledljivost v postopkih obdelave osebnih podatkov 

članov knjižnice. 

Obdelava osebnih podatkov članov knjižnice s strani knjižničarjev (osebni 

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

domači knjižnici ali po medknjižnični izposoji, predlogi članov za nabavo 

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

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

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

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

programske opreme.  

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

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

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

etičnim kodeksom, smo pripravili tudi programsko podporo za pregledovanje 

dnevnikov oz. LOG-datotek. 

Preglede je možno opravljati mesečno za pretekli mesec skladno z oceno 

tveganja in po postopku, opisanem v pogl.  5.13.5. 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 štirimi vrstami pregledov: 

  

mailto:cobissurgent@izum.si
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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)  

5.13.1 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.  

5.13.2 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. 

5.13.3 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. 

5.13.4 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. 

5.13.5 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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C.4 ZAPISNIK O PREGLEDU OBDELAV OSEBNIH PODATKOV 

V nadaljevanju je vzorec zapisnika o pregledu obdelav osebnih podatkov, ki ga lahko natisnemo (gl. 

pogl. 5.13.5, točka 3). 

 

 



Osnovna navodila COBISS3 COBISS 

 

Dodatek C.4-2 © IZUM, april 2011 

 

<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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