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Osnovna navodila COBISS3 

Verzija V4.6-00, oktober 2010 
 

Seznam sprememb št. 2, oktober 2010 
 
 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 
   
Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 
   KAZALO KAZALO/1–5 spremenjeno 
   PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 
   1   UVOD 1/1 spremenjeno 
   2.1   Sistemske zahteve 2.1/1 spremenjeno 
   2.3   Zagon in odjava 2.3/1–2 spremenjeno 
   3.1   Brskalnik 3.1/5–10 spremenjeno 
   3.2   Iskalnik 3.2/1–2 spremenjeno 
   3.4   Pregledovalnik 3.4/1–2 spremenjeno 
   4.3   Iskanje 4.3/1–9 spremenjeno 
   4.5   Priprava in pošiljanje izpisa 4.5/1–8 spremenjeno, dodano 

(pogl. 4.5.2 in pogl. 
4.5.9)  

   5   NASTAVITVE 5/1 spremenjeno 
   5.1   Nastavitev pisave 5.1/1 spremenjeno 
   5.2   Sprememba gesla 5.2/1 brisano 
   5.2   Prijava v oddelek za izposojo 5.2/1 spremenjeno 
   5.4   Nastavitev videza uporabniškega vmesnika 5.4/1 brisano 
   5.3   Določanje uporabniških destinacij 5.3/1–5 spremenjeno  

(le št. pogl. in ref.) 
   5.4   Urejanje logičnih destinacij 5.4/1 spremenjeno  

(le št. pogl. in ref.) 
   5.5   Urejanje osebnega imenika 5.5/1 spremenjeno  

(le št. pogl. in ref.) 
   5.6   Pošiljanje sporočil uporabnikom sistema 5.6/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 
   5.7   Branje zadnjega poslanega sporočila 5.7/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 
   5.8  Pošiljanje pripomb 5.8/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 
   5.9  Osvežitev nastavitev 5.9/1 spremenjeno  
   5.10  Prikaz napak na strežniku 5.10/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 
   5.11  Test mreže 5.11/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 
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5.12  Pregled obdelav osebnih podatkov v skladu z 
ZVOP  

5.12/1–4 dodano 

   6.2  Tipi podatkov 6.2/1–2 spremenjeno  
   Dodatek B – SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO 
NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD 

Dodatek B/1–2 spremenjeno  

   Dodatek C – SEZNAM PROGRAMSKIH TOČK 
PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV (ZVOP) 

Dodatek C/1–2 dodano  

   Dodatek C.1 – Programske točke za segmente v 
programski opremi COBISS3 

Dodatek C.1/1–3 dodano  

   Dodatek C.2 – Programske točke za segmente v 
programski opremi COBISS2 

Dodatek C.2/1–4 dodano  

   Dodatek C.3 – Format izpisa podatkov v seznamih 
obdelav osebnih podatkov 

Dodatek C.3/1 dodano  

   Dodatek C.4 – Zapisnik o pregledu obdelav osebnih 
podatkov  

Dodatek C.4/1–2 dodano  

   SLOVAR IZRAZOV SLOVAR IZRAZOV/5–8 spremenjeno  
    

 
Opombe: 
V zvezi s spremembami v priročniku, objavljenimi na portalu, veljajo naslednja pravila: v poglavju, ki je navedeno 
v stolpcu "Naslov dela priročnika", se v nogi na vseh straneh zapiše nov datum; črte pri prejšnjih spremembah se 
zbrišejo; dodajo se le črte ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni 
označeno s črto.  
 
Pri "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 cela poglavja, navedena v stolpcu "Naslov dela 
priročnika". 
 
 



Osnovna navodila COBISS3 Spremembe št. 2  
 

 
© IZUM, oktober 2010 3/5 

 
Osnovna navodila COBISS3 

Verzija V4.6-00, oktober 2010 
 

Opis sprememb št. 2, oktober 2010 
 
 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 
stolpcu "Naslov dela priročnika".  
 
Opisi sprememb, ki niso vključeni v priročnik, so navedeni na koncu pod naslovom "Spremembe, ki niso posebej 
navedene v priročniku". 
 
 
1. Poglavje 2.3 Zagon in odjava   

2.3.1 Začetek dela s programsko opremo COBISS3  
Vključena je možnost spremembe gesla za prijavo v programsko opremo COBISS3. Geslo 
se odslej zaklene šele po šestih napačnih prijavah (doslej po treh). 

2.3.2 Zaključek dela s programsko opremo COBISS3  
Spremenjeno je besedilo, ker je možnost nastavitve videza uporabniškega vmesnika 
ukinjena. 

 
2. Poglavje 3.1 Brskalnik   

3.1.4.1 Izbira razreda  
Dopolnjen je opis, da se ob izbiri razreda s tipkama za pomik <gor>, <dol> v delu okna s 
poizvedbami prikažejo vnaprej pripravljene in shranjene poizvedbe za izbrani razred. 

3.1.5.2 Izbira objektov  
Dopolnjen je opis, da se ob izbiri objekta s tipkama za pomik <gor>, <dol> 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. 

 
3. Poglavje 3.2 Iskalnik   

Dopolnjen je postopek iskanja objektov v iskalniku razreda Polje 996/997 in razreda Polje 
998. Z gumbom Omejitev določimo zgornjo mejo oz. število iskalnih pojmov, če pa 
omejitev povečamo, je rezultat  natančnejši, vendar lahko iskanje traja dalj časa. Postavljena 
omejitev velja, dokler ne zapremo okna iskalnika. 

 
4. Poglavje 3.4 Pregledovalnik 

Dodana je nova možnost shranjevanja velikosti delov okna pregledovalnika. Dopolnjen je 
izpis podatkov v naslovni vrstici, če pregledovalnik odpremo v iskalniku. 
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5. Poglavje 4.3 Iskanje   

4.3.1 Iskanje v iskalniku  
V iskalniku razreda Bibliografski zapis in razreda COBIB.SI je gumb Seznam iskalnih 
predpon in pripon preimenovan v Iskalne predpone in pripone. Gumb, s katerim lahko 
pogledamo seznam vseh iskalnih predpon in pripon ter seznam pripon za omejevanje, je 
odslej vključen tudi v iskalnik razreda Polje 996/997 in razreda Polje 998. 

Prav tako je odslej v iskalniku možno najti in izpisati do 1000 objektov (prej 500 objektov). 

4.3.1.1 Izbira iskalnih polj 
V iskalniku razreda Bibliografski zapis in razreda COBIB.SI je iskalno polje "Ukazno 
iskanje (Select)" preimenovano v "Ukazno iskanje". 

4.3.1.2.1 Vnos iskalne zahteve preko šifranta  
Dopolnjen je opis izbire vrednosti v šifrantu. V iskalniku lahko iz šifranta izberemo več 
vrednosti in jih prenesemo v polje za vnos iskalne zahteve. Po sprožitvi iskanja se med 
njimi izvede logična operacija "ali". 

 
6. Poglavje 4.5 Priprava in pošiljanje izpisa   

4.5.2 Predogled v PDF  
Odslej lahko v oknu Pregled in pošiljanje izpisa izbrane dokumente pred pošiljanjem na 
destinacije pregledamo s pomočjo pregledovalnika Adobe Reader, ki je globalni standard za 
ogled PDF-datotek. Po kliku na gumb Pregledovalnik PDF se odpre pregledovalnik PDF, 
ki pa ga ne uporabljamo samo za ogled izbranih dokumentov, saj lahko z njegovo pomočjo 
pripravljeni izpis (npr. statistiko ali kak drug obsežnejši seznam) tudi shranimo v želeno  
mapo na disku (kot datoteko v formatu pdf), ali pa ga natisnemo (v celoti ali samo določene 
strani). 

4.5.9 Določitev številke prve strani izpisa  
Odslej lahko za pripravljen izpis določimo številko prve strani izpisa. To možnost 
uporabljamo le pri daljših izpisih (npr. pri izpisu inventarne knjige), kjer številčenje strani 
ni sestavljeno iz številke strani in skupnega števila strani, ampak se izpisuje samo številka 
strani. 

 
7. Poglavje 5.1 Nastavitev pisave   

Spremenjena je privzeta pisava za prikaz besedila v uporabniškem vmesniku. Odslej je to 
Arial Unicode MS (doslej Dialog). 

 
8. Poglavje 5.2 Sprememba gesla   

Zaradi spremembe pri vzdrževanju podatkov o uporabnikih sistema (ti podatki se odslej 
vzdržujejo na portalu Izobraževanje) je to poglavje brisano. 
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9. Poglavje 5.2 Prijava v oddelek za izposojo   
Spremenjen je opis zaradi sprememb pri vzdrževanju podatkov o uporabnikih sistema. Ti 
podatki se odslej vzdržujejo na portalu Izobraževanje. 

 
10. Poglavje 5.4 Nastavitev videza uporabniškega vmesnika   

Poglavje je brisano. Odslej ni več možno spreminjati videza uporabniškega vmesnika 
programske opreme COBISS3, zato je odstranjena metoda Sistem / Nastavitve / Videz 
uporabniškega vmesnika / … Za vizualno podobo programske opreme COBISS3 se še 
naprej uporablja java (metal).   

 
11. Poglavje 5.12 Pregled obdelav osebnih podatkov v skladu z ZVOP  

Poglavja od 5.12.1 do 5.12.5 
V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1; Ur. l. RS, št. 94/07) je 
dodana nova možnost, ki zagotavlja sledljivost obdelav osebnih podatkov članov knjižnice, 
kot so 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.    

 
12. Dodatek C ZVOP  

Dodatki od C.1 do C.4 
Zaradi nove funkcionalnosti, ki zagotavlja sledljivost obdelav osebnih podatkov članov 
knjižnice, so v dodatkih C.1 do C3 natančneje pojasnjene programske točke, ki se beležijo v 
pregledih obdelav osebnih podatkov članov. Dodatek C.4 pa vključuje vzorec zapisnika o 
pregledu obdelav osebnih podatkov. 

 
13. SLOVAR IZRAZOV   

Spremenjen je opis za izraz skrbnik lokalnih aplikacij zaradi sprememb pri vzdrževanju 
podatkov o uporabnikih sistema. Ti podatki se odslej vzdržujejo na portalu Izobraževanje. 

 
 
Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Dopolnitev šifranta valut 
Šifrant valut, ki se uporablja ob vnosu zneskov v postopkih nabave gradiva in 
medknjižnične izposoje, je dopolnjen z novimi vrednostmi: BRL (brazilski real), CNY 
(kitajski juan), EGP (egiptovski funt), HKD (hongkonški dolar), IDR (indonezijska rupija), 
INR (indijska rupija), KRW (južnokorejski won), MXN (mehiški peso), MYR (malezijski 
ringgit), NZD (novozelandski dolar), PHP (filipinski peso), SGD (singapurski dolar), THB 
(sajski baht), TRY (turška lira), ZAR (južnoafriški rand). 
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