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Osnovna navodila COBISS3 

Verzija V5.0-00, februar 2012 

 

Seznam sprememb št. 5, februar 2012 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–5 spremenjeno 

   PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 

   O NAVODILIH O NAVODILIH/1–2 spremenjeno 

   1  UVOD 1/1–2 spremenjeno 

   2.1  Sistemske zahteve 2.1/1 spremenjeno 

   2.2  Namestitev uporabniškega vmesnika 2.2/1 spremenjeno 

   2.3  Zagon in odjava 2.3/1–2 spremenjeno 

   3   UPORABNIŠKI VMESNIK 3/1 spremenjeno 

   3.1  Brskalnik 3.1/1–13 spremenjeno 

   3.2  Iskalnik 3.2/1–3 spremenjeno 

   3.3  Urejevalnik 3.3/1–2 spremenjeno 

   3.4  Pregledovalnik 3.4/1–2 spremenjeno 

   4.2  Vnos in spreminjanje lastnosti objekta 4.2/1–13 spremenjeno 

   4.3  Iskanje 4.3/1–10 spremenjeno 

   4.4  Pregledovanje lastnosti objekta 4.4/1–2 spremenjeno 

   4.5  Priprava in pošiljanje izpisa 4.5/3–8 spremenjeno 

   4.6  Upravljanje izpisnih vrst 4.6/1–2 spremenjeno  

(le slika) 

   4.7  Urejanje lokalnih šifrantov 4.7/1–2 spremenjeno 

   5  NASTAVITVE 5/1 spremenjeno  

   5.3  Določanje uporabniških destinacij 5.3/1–2 spremenjeno  

(le slika) 

   5.4  Urejanje logičnih destinacij 5.4/1–2 spremenjeno 

(le slika) 

   5.13  Pregled obdelav osebnih podatkov v skladu z  

         ZVOP 

5.13/1–5 spremenjeno 

   6.1  Znaki 6.1/1–3 spremenjeno 

   Dodatek A.2 –  Pomikanje oken in spreminjanje 

njihove velikosti 

Dodatek A.2/1 spremenjeno  

(le gumbi) 

   Dodatek A.5 –  Premikanje in kopiranje besedila Dodatek A.5/1 spremenjeno  

   Dodatek B –  SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO 

NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD 

Dodatek B/1–2 spremenjeno  

   Dodatek C –  SEZNAM PROGRAMSKIH TOČK 

PRI OBDELAVAH OSEBNIH PODATKOV 

Dodatek C/1–2 spremenjeno  
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(ZVOP) 

   Dodatek C.2 –  Programske točke za segmente v 

programski opremi COBISS2 

Dodatek C.2/1–4 spremenjeno  

   SLOVAR IZRAZOV SLOVAR IZRAZOV/1–7 spremenjeno 

   Podatki o izdajatelju  spremenjeno 

       

 

Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 

se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno s 

črto.  

 

V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika so navedne tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  

 

Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati celotne dele, navedene v stolpcu "Naslov dela priročnika". 
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Osnovna navodila COBISS3 

Verzija V5.0-00, februar 2012 

 

Seznam sprememb št. 5, februar 2012 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v delih, ki so v "Seznamu sprememb" navedeni v stolpcu 

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 5.13  Pregled obdelav osebnih podatkov v skladu z ZVOP 

Vključeno je pojasnilo v zvezi z dodeljevanjem pooblastila UPR_REV – pregled obdelav 

osebnih podatkov, ki ga pooblaščenim osebam v knjižnici dodeljuje IZUM na podlagi 

prejete Izjave o pooblastilu za kontrolo dnevnikov o obdelavah osebnih podatkov članov 

knjižnice. Izjavo izpolni in podpiše odgovorna oseba ter jo ožigosano pošlje v IZUM 

(obrazec je dostopen na portalu Izobraževanje). 

 

2. Dodatek C.2:  Programske točke za segmente v programski opremi 

COBISS2 

Dopolnjen je seznam programskih točk pri obdelavi osebnih podatkov (ZVOP). V dnevnike 

se odslej beležijo tudi dogodki v zvezi s podaljšanjem roka v programski opremi COBISS2. 

 

3. Spremembe v programski opremi COBISS3 po vključitvi segmenta 

COBISS3/Katalogizacija 

3.1.3  Orodna vrstica 

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

vmesnika za katalogizaciijo. Ikona se pojavi, ko v delu okna s segmenti in razredi izberemo 

razred Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR) ali CORES. 

3.2  Iskalnik 

V iskalnik razredov je vključen gumb Zadnje iskanje za ponovitev zadnje poizvedbe ter 

potrditveno polje Prelom vrstice, ki omogoča izpis rezultatov iskanja tako, da se besedilo v 

posameznih stolpcih izpiše v več vrsticah in v celoti. Pri iskanju bibliografskih zapisov se v 

naslovni vrstici za imenom razreda v oklepaju izpiše še ime baze podatkov. 

V iskalniku razredov Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), CORES, Polje 

996/997, Polje 998 in COBIB.SI je gumb Omejitev preimenovan v Določi mejo, gumb 

Iskalne predpone in pripone pa v Iskalni indeksi. Prav tako je v obeh iskalnikih, ki 

omogočata iskanje bibliografskih zapisov, vključeno iskalno polje "Omejevanje", ki 

omogoča, da iskanje omejimo po vrsti bibliograskega vira ali pisavi. Kadar je iskalna 

zahteva vpisana pri "COBISS.SI-ID" in hkrati pri "Omejevanje", se tista pri "Omejevanje" 

ne upošteva pri iskanju. Če so razen iskalne zahteve pri "Omejevanje" vpisane še druge 

iskalne zahteve, se pri iskanju upoštevajo. 
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3.4  Pregledovalnik 

V iskalnik razredov je vključen gumb Natisni za tiskanje objekta.  

V pregledovalniku razredov, v katerih so shranjeni bibliografski ali normativni zapisi, je 

zavihek Osnovni preimenovan v Osnovni prikaz, zavihek ISBD pa v Standardni prikaz. 

4.3.4  Urejanje prikazov rezultatov iskanja 

Metoda Razred / Formati izpisa je preimenovana v Razred / Prikazi rezultatov iskanja. 

Skladno s to spremembo so uvedene tudi druge terminološke spremembe v zvezi z besedno 

zvezo "Format izpisa", ki se je uporabljala doslej pri izpisovanju rezultatov iskanja v 

iskalniku. 

6.1.2  Vnos znakov COBISS 

Spremenjen je postopek vnosa podatkov, ki vsebujejo nekatere črke razširjene latinice 

(strešice, apostrofi itd.) 
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