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UVOD 

SPLOŠNO 

COMARC/A, format strojno čitljivega zapisa za opis in izmenjavo normativnih podatkov v sistemu 

COBISS, je zasnovan na formatu za normativne podatke UNIMARC/A. Slednji predstavlja mednarodni 

standard in se razvija v okviru Iflinega programa UNIMARC Core Activity (UCA). 

Poleg formata COMARC/A se v sistemu COBISS uporabljata tudi format za bibliografske podatke 

COMARC/B in format za podatke o stanju zaloge COMARC/H, ki podpirata funkcije vzajemnega 

kataloga in lokalnih katalogov ter funkcije vodenja bibliografij in sta opisana vsak v svojem priročniku. 

Pri pripravi priročnika COMARC/A smo se zgledovali po priročniku COMARC/B. Vključuje predvsem 

polja in podpolja formata UNIMARC/A, dodane pa so še nekatere posebnosti v strukturi normativnih 

zapisov v sistemu COBISS. Dopolnjevanje bo potekalo postopoma, vzporedno z razvojem normativne 

kontrole v sistemu COBISS. 

Besedilo priročnika temelji na publikaciji UNIMARC/Normativni podatki (Institut informacijskih 

znanosti, Maribor 1994), ki je prevod publikacije UNIMARC/Authorities iz leta 1991, upoštevane pa so 

tudi nekatere dopolnitve iz kasnejših izdaj UNIMARC/Authorities. 

Trenutno so vključeni opisi tistih polj in podpolj, ki se nanašajo na normativno kontrolo avtorjev in 

predmetnih oznak iz Splošnega geslovnika COBISS (SGC). Izpuščena so navodila in primeri, ki niso 

povezani z normativno kontrolo v sistemih COBISS. Izjema je poglavje Uvod, Definicije in Navodila za 

uporabo, v katerega smo vključili tudi možnosti iz UNIMARC/Authorities, ki jih v sistemih COBISS ne 

uporabljamo. 

Polja in podpolja, ki so samo v formatu COMARC/A in v formatu UNIMARC/A ne nastopajo, so 

označena z znakom "*". 

Format COMARC/A je prirejen sistemu vzajemne katalogizacije, ki je opisana v priročniku 

COBISS3/Katalogizacija. Uporabljamo ga v bazah podatkov CONOR in SGC. 

Za pomoč pri obdelavi gradiva so v okviru sistema vzajemne katalogizacije pripravljene maske vnosa, ki 

zajemajo izbor polj in podpolj, ki se najpogosteje uporabljajo pri vnosu določenega normativnega zapisa. 

Vsa druga polja se lahko uporabljajo le, če so predvidena v vzorčnem direktoriju določene maske vnosa. 

V bazi podatkov CONOR sta vključeni maski vnosa PN – osebna imena in CB – korporacije, v bazi 

podatkov SGC pa so vključene maske vnosa PN – osebna imena, CB – korporacije, GN – zemljepisna 

imena, FN – rodbinska imena, UT – naslovi, NT – ime/naslov, ET – ime/dogovorjeni naslov za pravna in 

religiozna besedila, TN – občna imena, GNR – zemljepisna imena (napotilni zapisi), TNR – občna imena 

(napotilni zapisi) in GER – splošni pojasnjevalni zapisi. 

Na začetku opisa posameznega polja je seznam podpolj z oznako ponovljivosti (r) oziroma 

neponovljivosti (nr). 

Ločil med podpolji praviloma ni treba vnašati, ker se izpisujejo programsko. 
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V priročniku nastopata dve vrsti primerov. Primeri, ki niso posebej označeni, so vzeti iz priročnika 

UNIMARC Manual. Authorities Format. Narejeni so po različnih katalogizacijskih pravilih in v različnih 

jezikih ter se ne ujemajo nujno z našo prakso. Z znakom "*" so označeni naši primeri. 

Pri razvoju formata COMARC/A s svojimi predlogi in pripombami sodelujejo strokovnjaki iz različnih 

ustanov, za kar se jim posebej zahvaljujemo. 

Vse, ki boste uporabljali ta priročnik, prosimo, da nam sporočate svoje pripombe in predloge, ki bi lahko 

prispevali k izpopolnitvi doslej oblikovanih rešitev. 
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DEFINICIJE 

Spodaj navedeni izrazi se v priročniku COMARC/A uporabljajo v posebnem pomenu; izrazi, ki se 

uporabljajo v običajnem bibliografskem pomenu, niso definirani. Popolnejši seznam definicij, ki se 

nanašajo na normativne zapise, najdemo v publikacijah Guidelines for Authority and Reference Records 

(GARR), Guidelines for Subject Authority and Reference Entries (GSARE), Functional Requirements for 

Authority Data (FRAD) in Statement of International Cataloguing Principles (ICP) oziroma v ustreznih 

slovenskih prevodih. 

 

 

Vrste zapisov 

Normativni zapis – Zapis v računalniško čitljivi obliki, katerega začetni element je normativna točka 

dostopa za osebo, korporacijo, delo, blagovno znamko, emblem tiskarja/izdajatelja, občno ime, kraj ali 

obliko, zvrst ali fizične značilnosti, kot jo določi katalogizacijska ustanova. Poleg normativne točke 

dostopa zapis vsebuje tudi opombe, vse variantne in sorodne točke dostopa, iz katerih so narejena 

napotila, normativne točke dostopa v drugem jeziku ali pisavi, klasifikacijo in informacijo o zgodovini 

entitete, opombe o uporabljenih virih itd. ter identifikacijo katalogizacijske ustanove, odgovorne za vpis. 

 

Splošni pojasnjevalni zapis – Zapis v računalniško čitljivi obliki, katerega začetni element je običajno 

okrajšana ali drugače stilizirana ali vzorčna oblika, ki usmerja uporabnika k splošnemu razredu ali 

določeni vrsti točk dostopa. Tak zapis seznanja uporabnika seznama, kataloga, bibliografije itd. s 

pravilom, ki se uporablja bodisi na splošno ali za določeno vrsto točk dostopa, in z navodilom za iskanje 

takšnih točk dostopa. 

 

Napotilni zapis – Zapis v računalniško čitljivi obliki, katerega začetni element je variantna točka 

dostopa. Uporabnika seznama, kataloga, bibliografije itd. usmerja od variantne točke dostopa k ustrezni 

normativni točki dostopa (tj. kazalka ali napotilo "glej"). Napotilni zapisi so definirani samo za variantne 

točke dostopa, saj je napotila od normativnih točk dostopa k sorodnim normativnim točkam dostopa (tj. 

vodilke ali napotila "glej tudi") vedno možno izpisati iz normativnih zapisov. 

 

 

 

Vrste točk dostopa 

Točka dostopa 

1. Začetni element vpisa, ki se uporablja kot glavni element za razvrščanje, kadar je vpis urejen 

abecedno. Glej tudi normativna točka dostopa, napotilna točka dostopa in splošna pojasnjevalna 

točka dostopa. 

2. Besedno zvezo "točka dostopa" lahko uporabljamo tudi v izrazih, kot so "normativna točka dostopa", 

"variantna točka dostopa" itd., da pojasnimo status nekega elementa v odnosu do drugih podobnih 

elementov. V takšnih primerih jo uporabljamo neodvisno od njene funkcije v normativnem ali 

napotilnem zapisu. Glej tudi normativna točka dostopa, normativna točka dostopa v drugem 

jeziku ali pisavi, sorodna točka dostopa, variantna točka dostopa in točka dostopa v alternativni 

pisavi. 

3. Izraze, kot so "točka dostopa za ime korporacije", "točka dostopa za osebno ime" in "točka dostopa za 

naslov", lahko uporabljamo za označevanje vrste točke dostopa glede na vrsto imena ali naslova, na 

katerem točka dostopa temelji neodvisno od njene funkcije ali odnosa do drugih točk dostopa. 
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Osnovni del točke dostopa – Del točke dostopa, ki identificira ime entitete in ne vključuje podatkov za 

razlikovanje. Na primer, v točki dostopa "aNicolini da Sabbio bDomenico f15-- to 160-? cimprimeur-

libraire" je osnovni del točke dostopa "aNicolini da Sabbio bDomenico" v italijanščini. Jezik 

katalogizacije je francoščina, zato je dodatek k imenu izražen v francoščini, tj. "cimprimeur-libraire".  

 

Kontrolirana točka dostopa – Točka dostopa, zabeležena v normativnem zapisu. Kontrolirane točke 

dostopa vsebujejo normativne oblike imen in variantne oblike imen.  

 

 

Točke dostopa glede na funkcijo v zapisu: 

Normativna točka dostopa – Točka dostopa za normativni zapis. 

 

Napotilna točka dostopa – Točka dostopa za napotilni zapis. 

 

Splošna pojasnjevalna točka dostopa – Točka dostopa za splošni pojasnjevalni zapis. 

 

 

Točke dostopa glede na odnos do drugih točk dostopa: 

Normativna točka dostopa – Točka dostopa, oblikovana iz prednostne oblike imena kot osnovne oblike 

za uporabo. 

 

Normativna točka dostopa v drugem jeziku ali pisavi – Alternativna oblika normativne točke dostopa, 

ki temelji na obliki imena, naslova ali predmeta v drugem jeziku ali pisavi. 

 

Sorodna točka dostopa – Ena od dveh ali več normativnih točk dostopa za ime iste entitete ali sorodnih 

entitet, od katerih je vsaka bibliografsko povezana z drugo/drugimi. 

 

Variantna točka dostopa – Točka dostopa za ime iste entitete, ki se po obliki razlikuje od normativne 

točke dostopa. Običajno temelji na variantnem imenu, ki ga včasih uporablja oseba, korporacija ali 

rodbina sama ali pa ga uporabljajo drugi za identifikacijo te osebe, korporacije ali rodbine, blagovne 

znamke, emblema tiskarja/izdajatelja ali dela; lahko pa je oblikovana po drugačnem vzorcu od tistega, po 

katerem je bila določena normativna točka dostopa. V primeru predmetne točke dostopa je to praviloma 

variantna oblika, ki ni enaka začetnemu elementu normativne predmetne točke dostopa. 

 

Točka dostopa v alternativni pisavi – Normativna točka dostopa, zapisana v drugi pisavi. 

 

Sestavni deli zapisa 

Sledišče – Identifikacija v okviru normativnega zapisa variantne ali sorodne točke dostopa, od katere je 

treba narediti napotilo, ki usmeri uporabnika seznama, kataloga, bibliografije itd. k ustrezni normativni 

točki dostopa. Sledišče je namenjeno generiranju napotil in kot pomoč katalogizatorju, da zlahka ugotovi, 

katera napotila so bila narejena.  

 

Opomba – Opomba, ki se v katalogih, bibliografijah itd. običajno navaja pod normativno, napotilno ali 

splošno pojasnjevalno točko dostopa in pojasnjuje odnos med to točko dostopa in drugimi točkami 

dostopa, h katerim usmerja. 
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Primarna entiteta – Entiteta, ki je v zapisu navedena v bloku 2XX in za katero je bil zapis kreiran. 

Podatki v bloku 1XX se običajno nanašajo na značilnosti primarne entitete. 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

Obvezna polja 

Poleg sistemskega polja 000, ki se izpolnjuje programsko, mora zapis vsebovati naslednja polja: 

001  Uvodnik zapisa 

100  Splošni podatki o obdelavi 

2XX  Normativna točka dostopa 
 

 

Ponovljivost polj in podpolj 

Če je polje oz. podpolje označeno z oznako "r" (ponovljivo), lahko to polje oz. podpolje ponovimo. 

Oznaka "nr" pomeni, da je polje oz. podpolje neponovljivo. 

 

 

Ločila 

Ločil med podpolji, predpisanih po GARR, ne vnašamo, temveč se izpišejo programsko. Ta ločila so 

naslednja: "=" (pred vzporednimi točkami dostopa), znaki "<", ">", "<<" in ">>" (v sledišču) ter ";" in "," 

(v območju vira – blok 8XX). Tudi drugih ločil med podpolji (v točkah dostopa, opombah itd.) ne 

vnašamo, ker se v sistemih COBISS izpišejo programsko.  

 

 

Zapolnitveni znak 

V zapisih je načeloma treba vnesti vse potrebne podatke, vendar včasih le-ti niso na voljo, in to ni možno. 

Za take primere je predviden zapolnitveni znak "|", ki se uporabi, kadar ni možno določiti vrednosti 

indikatorja ali kodiranega podatka. 

 

 

Uporaba formata 

Normativni zapisi 

Format je namenjen predvsem izmenjavi normativnih zapisov za normativne točke dostopa. Ti zapisi 

lahko vsebujejo tudi sledišče kazalk ali vodilk (kot je opisano v GARR, 0.3.1), tj. variantne ali sorodne 

točke dostopa, za katere se lahko po potrebi avtomatično generirajo napotila (iz polj 4XX se generirajo 

kazalke, iz polj 5XX pa vodilke). Gl. primere 1, 6 in 9. 

 

Napotila lahko izjemoma dodamo v normativne zapise v obliki opombe: polje 305 – Opomba z 

besedilnim napotilom "glej tudi". Napotilne opombe uporabljamo, kadar je napotilo prezapleteno, da bi se 

lahko ustrezno generiralo iz ene ali več sorodnih točk dostopa. Normativno točko dostopa iz polja 2XX 

najdemo tudi v poljih 5XX v normativnih zapisih za točke dostopa, navedene v polju 305. Avtomatično 

generiranje vodilk iz teh polj 5XX običajno ni možno (koda za izključitev izpisa napotila v podpolju 5), 
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ker že polje 305 vsebuje napotilo. Gl. primer 2. 

 

Napotilni zapisi 

Napotilni zapis za variantno točko dostopa izdelamo samo, kadar je napotilo prezapleteno, da bi bilo 

ustrezno kazalko možno generirati iz polj 4XX v normativnem zapisu. Napotilni zapis vsebuje variantno 

točko dostopa v polju 2XX ter polje 310 – Opomba z besedilnim napotilom "glej". Točko dostopa iz polja 

2XX najdemo tudi v poljih 4XX v normativnih zapisih za normativne točke dostopa, navedene v polju 

310. Avtomatično generiranje kazalk iz teh polj 4XX je običajno preprečeno (koda za izključitev izpisa 

napotila v podpolju 5), ker za to točko dostopa že obstaja napotilni zapis. Gl. primere 3, 10 in 11. 

 

Splošni pojasnjevalni zapisi 

Splošne pojasnjevalne zapise izdelamo, kadar potrebujemo kazalke iz pojasnjevalnih točk dostopa. 

Splošni pojasnjevalni zapis vsebuje pojasnjevalno točko dostopa v polju 2XX ter opombo s splošnim 

pojasnjevalnim napotilom v 320. Pojasnjevalne točke dostopa iz polja 2XX ni v nobenem normativnem 

zapisu. Gl. primer 4. 

 

Odnosi med točkami dostopa 

Vzporedni podatki 

Prva možnost 

Pri kreiranju zapisa v tem formatu velja načelo, da je vnesena ena oblika ene točke dostopa in da je ta 

točka dostopa primerna za katalog v tistem jeziku, ki je določen v polju 100. Sledišča napotil 

predstavljajo strukturo napotil za to točko dostopa v tem katalogu. 

Za izdelavo vzporednega kataloga v drugem jeziku lahko katalogizacijska ustanova prenese ekvivalentne 

ali vzporedne jezikovne oblike točk dostopa iz polj 2XX skupaj z opombami in sledišči, ki ustrezajo 

vzporednim točkam dostopa. Ni priporočljivo, da so opombe in sledišča za vzporedne točke dostopa, ki 

temeljijo na razlikah v jeziku, hkrati prisotne v enem normativnem zapisu. Vzporedne točke dostopa 

morajo imeti ločene normativne zapise, v katerih nastopajo kot normativne točke dostopa, njihova 

struktura napotil pa je zapisana v poljih 4XX in 5XX (kazalke in vodilke) ter poljih 3XX (opombe). 

Upoštevati je treba, da se vzporedne točke dostopa, kadar so ne le v drugem jeziku ampak tudi v drugi 

pisavi, še vedno kodirajo po pravilih za vzporedne podatke. Kadar pa so točke dostopa v drugi pisavi, 

toda v istem jeziku kot njihova pripadajoča polja, je treba upoštevati pravila za alternativne pisave.  

Zapisi za različne formulacije točke dostopa, izdelani za kataloge v različnih jezikih, so lahko med seboj 

povezani preko polj 7XX za normativne točke dostopa v drugem jeziku ali pisavi. V vsakem od 

normativnih zapisov se lahko v poljih 7XX zabeleži vsaka vzporedna točka dostopa in pripadajoča 

številka njenega normativnega zapisa (podpolje 3). Gl. primer 7. 

Druga možnost 

Druga možnost omogoča, da ustanova obravnava vzporedne oblike normativne točke dostopa iz polja 

2XX kot navadne variantne ali sorodne točke dostopa v poljih 4XX ali 5XX z oznako jezika ali brez nje. 

Napotila za vzporedne oblike niso potrebna in niso vključena v zapis. Izbira tehnike je odvisna od prakse 

katalogizacijske ustanove. 

Treba je upoštevati, da v danem zapisu razlikujemo: 

1. jezik katalogizacije, ki se uporablja za kvalifikatorje v točkah dostopa (2XX), variantnih točkah 

dostopa (4XX), sorodnih točkah dostopa (5XX), normativnih točkah dostopa v drugem jeziku ali 

pisavi (7XX) in za opombe (3XX); 
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2. jezik osnovnega dela točke dostopa, tj. del točke dostopa, ki identificira entiteto, vendar ne vključuje 

podatkov za razlikovanje. Na primer, v točki dostopa "aNicolini da Sabbio bDomenico f15-- to 160-? 

cimprimeur-libraire" je osnovni del točke dostopa "aNicolini da Sabbio bDomenico" v  italijanščini. 

Jezik katalogizacije je francoščina, zato je dodatek k imenu v francoščini, tj. "cimprimeur-libraire". 

 

Podatki o alternativnih pisavah 

Pisava katalogizacije (točka dostopa, opombe, sledišča itd.) je v zapisu določena v polju 100. Nekatere 

ustanove potrebujejo točke dostopa, opombe in sledišča v več pisavah zaradi transliteracije in pravopisnih 

pravil za druge pisave, ki se uporabljajo za določeni jezik (npr. cirilica in latinica). Oblike točk dostopa, 

opomb in sledišč v alternativnih pisavah so lahko hkrati prisotne v enem samem normativnem zapisu ali 

pa v ločenih zapisih, ki so med seboj povezani. Kadar se oblike v alternativnih pisavah razlikujejo od 

pripadajočih točk dostopa tudi v jeziku, veljajo pravila za vzporedne podatke.  

Kadar so oblike točk dostopa v alternativnih pisavah prisotne v istem zapisu, se vpišejo kot ponovljiva 

polja 2XX s podpoljem 7 – Pisava osnovnega dela točke dostopa. Oblike opomb ali sledišč v alternativni 

pisavi se v ustreznih blokih vpišejo kot ponovljiva polja. Gl. primer 8. 

Kadar so oblike v alternativnih pisavah prisotne v ločenih zapisih, so zapisi povezani preko povezovalnih 

polj 7XX za normativne točke dostopa, ki vsebujejo obliko iz polja 2XX v alternativni pisavi. Polje 7XX 

vsebuje podpolje 7 – Pisava osnovnega dela točke dostopa. V polje 7XX se lahko vpiše tudi številka 

normativnega zapisa za točko dostopa v alternativni pisavi.  

 

Po drugih pravilih oblikovani podatki 

Pri oblikovanju točk dostopa v normativnem zapisu velja načelo, da je njihova oblika kontrolirana z enim 

naborom bodisi opisnih katalogizacijskih pravil bodisi pravil za predmetno označevanje, navedenih v 

polju 152 – Pravila. Vendar lahko katalog zaradi različnih razlogov vsebuje točke dostopa ali celotne 

normativne zapise, določene po različnih sistemih pravil. Kadar se te točke dostopa ali normativni zapisi 

nanašajo na isto entiteto, je treba določiti odnos med njimi. 

Nekatere ustanove beležijo točke dostopa, oblikovane po drugih pravilih, v istem normativnem zapisu, ali 

pa jih beležijo v ločenih zapisih, ki so med seboj povezani ter podprti s celotno strukturo normativnih 

zapisov (npr. prednostne točke dostopa, variantne točke dostopa, opombe, informacije o virih podatkov). 

Kadar so podatki po različnih pravilih v enem samem normativnem zapisu, se oblike, ki so določene po 

drugih pravilih kot točka dostopa iz polja 2XX, vpišejo kot variantne točke dostopa v ponovljiva polja 

4XX, odnos pa je pojasnjen s kodo "n" v podpolju 5 – Koda za odnos. Kadar so podatki po različnih 

pravilih v ločenih normativnih zapisih, se druge oblike točke dostopa iz polja 2XX vpišejo kot sorodne 

točke dostopa v polja 5XX, s podpoljem 5 – Koda za odnos za pojasnitev odnosa. Gl. primera 5 in 12. 

 

 

PRIMERI  

1.  

210 02 aPittsburgh Research Center 

410 01 aUnited States bBureau of Mines bPittsburgh Research Center 

510 02 5a aPittsburgh Mining and Safety Research Center Center  

(Normativni zapis z normativno točko dostopa v polju 210. V polju 410 je 

variantna točka dostopa iz sledišča kazalk, v polju 510 pa sorodna točka dostopa 

iz sledišča vodilk.) 
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2.  

200 ⊔1 aJapp bAlexander H. 

305 0⊔ aFor works of this author written under pseudonyms, see also bGray, E. Condor 

aand bPage, H.A. 

(Normativni zapis z besedilnim napotilom "glej tudi" v polju 305.) 

 

200 ⊔1 aGray bE. Condor 

500 ⊔1 5z0 aJapp bAlexander H. 

(Normativni zapis s sorodno točko dostopa iz sledišča vodilk, ki ima v polju 500 

kodo za izključitev izpisa napotila.) 

 

200 ⊔1 aPage bH.A. 

500 ⊔1 5z0 aJapp bAlexander H.  

(Normativni zapis s sorodno točko dostopa iz sledišča vodilk, ki ima v polju 500 

kodo za izključitev izpisa napotila.) 

3.  

200 ⊔1 aKacew bRomain  

310 0⊔ aÉcrit sous deux pseudonymes bAjar, Émile bGary, Romain 

(Napotilni zapis z variantno točko dostopa kot napotilno točko dostopa v polju 

200 in z besedilnim napotilom "glej" v polju 310.) 

 

200 ⊔1 aAjar bÉmile 

400 ⊔1 5z0 aKacew bRomain 

(Normativni zapis z variantno točko dostopa iz sledišča kazalk, ki ima v polju 400 

kodo za izključitev izpisa napotila.) 

 

200 ⊔1 aGary bRomain 

400 ⊔1 5z0 aKacew bRomain 

(Normativni zapis z variantno točko dostopa iz sledišča kazalk, ki ima v polju 400 

kodo za izključitev izpisa napotila.) 

4.  

210 12 aConference…  

320 ⊔⊔ aConference proceedings are entered under the name of the conference, etc., or 

the title of the publication if the conference, etc., lacks a name. Thus, see also: 

Symposium..., Workshop..., etc.,  

(Splošni pojasnjevalni zapis s pojasnjevalno točko dostopa v polju 210 in opombo 

s splošnim pojasnjevalnim napotilom v polju 320.) 

5.  

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aMirković bMijo 

400 ⊔1 5e aBalota bMate 

500 ⊔1 2uni-PPIAK 5n 5f aMirković bMijo  

500 ⊔1 2uni-PPIAK 5n 5e aBalota bMate 

(Po hrvaških pravilih za implementacijo PPIAK v online katalogu s formatom 

UNIMARC za normativne zapise sta ime Mijo Mirković in psevdonim Mate 

Balota obravnavana kot sorodni točki dostopa. Psevdonim Mate Balota je v 

PPIAK obravnavan kot variantna točka dostopa.) 
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6. *  

210 02 aUniverza v Ljubljani bFakulteta za arhitekturo 

510 02 3<nnn> 5a aUniverza v Ljubljani bFakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in 

geodezijo 

7. * 

200 ⊔1 7cb aФром bЕрих f1900-1980 

200 ⊔1 7ba aFromm bErich f1900-1980 

(V sistemu COBISS.SR vodijo kataloge v cirilici in latinici, zato normativni zapisi 

vsebujejo dve polji 200. V prvem polju je ime v cirilici, v drugem pa v latinici. 

Polji vsebujeta podpolje 7, iz katerega je razvidna pisava osnovnega dela točke 

dostopa.) 

8. * 

200 ⊔1 7cb aНушић bБранислав f1864-1938 

200 ⊔1 7ba aNusic bBranislav f1864-1938 

700 ⊔1 3357 7ca 9bul aНушич bБранислав f1864-1938 

 

200 ⊔1 7cа 9bul aНушич bБранислав f1864-1938 

700 ⊔1 3613 7cb aНушић bБранислав f1864-1938 

700 ⊔1 3613 7ba aNusic bBranislav f1864-1938 

(V sistemu COBISS.BG uporabljajo za osebna imena tri normativne točke 

dostopa. V prvem zapisu sta točki dostopa v alternativnih pisavah, originalna 

oblika imena v cirilici in latinična transliterirana oblika. V drugem zapisu je ime v 

bolgarskem jeziku. Zapisa sta povezana preko polja 700.) 

9. * 

250 ⊔⊔ aOrnitologi 

450 ⊔⊔ aPtičeslovci 

550 ⊔⊔ 5g aZoologi 

550 ⊔⊔ 5z aOrnitologija 

(Normativni zapis z normativno točko dostopa v polju 250. V polju 450 je 

variantna točka dostopa, v poljih 550 pa sta sorodni točki dostopa.) 

10. * 

215 ⊔⊔ aOsmansko cesarstvo (19. stoletje) 

310 1⊔ aRabi kombinacijo bOsmansko cesarstvo a+ bZgodovina a+ b19. stoletje 

(Napotilni zapis z napotilno točko dostopa v polju 215 in napotilno opombo v 

polju 310, ki nas napoti k ustreznim normativnim točkam dostopa.) 

 

215 ⊔⊔ aOsmansko cesarstvo 

  (Normativni zapis za normativno točko dostopa iz polja 310 v prvem zapisu.) 

 

250 ⊔⊔ aZgodovina 

  (Normativni zapis za normativno točko dostopa iz polja 310 v prvem zapisu.) 

 

250 ⊔⊔ a19. stoletje 

  (Normativni zapis za normativno točko dostopa iz polja 310 v prvem zapisu.) 
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11. * 

250 ⊔⊔ aAmeriške balade 

310 1⊔ aRabi kombinacijo bAngleške balade a+ bZdružene države Amerike 

(Napotilni zapis z napotilno točko dostopa v polju 250 in napotilno opombo v 

polju 310, ki nas napoti k ustreznima normativnima točkama dostopa.) 

 

250 ⊔⊔ aAngleške balade 

  (Normativni zapis za normativno točko dostopa iz polja 310 v prvem zapisu.) 

 

215 ⊔⊔ aZdružene države Amerike 

  (Normativni zapis za normativno točko dostopa iz polja 310 v prvem zapisu.) 

12. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

250 ⊔⊔ aРust 

450 ⊔⊔ 2lc 3sh 85020377 5n 8eng aCarnival 

450 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11936675 5n 8fre aCarnavals 

450 ⊔⊔ 2sears 3SSEA93000244 5n 8eng aCarnival 

(V poljih 450 je vpisana točka dostopa za izraz iz polja 250, oblikovana po 

pravilih LCSH, RAMEAU in SEARS. Iz kode v podpolju 5 je razvidno, da gre za 

točko dostopo oblikovano po drugih pravilih.) 

 

 

Pregled vsebine zapisov 

Vsebina zapisa Območja, kot so določena v GARR 

Prisotno v vseh vrstah zapisov:  

0XX Blok za identifikacijo Območje ISADN (kjer je uporabno) 

1XX Blok za kodirane podatke  

8XX Blok za informacije o viru podatkov Območje katalogizatorjeve opombe, Območje 

vira 

  

Normativni zapis (vrsta zapisa = x):  

2XX Blok normativnih točk dostopa (normativna 

točka dostopa) 

Območje normativne značnice 

300 Informativna opomba Območje informativnih opomb 

305 Opomba z besedilnim napotilom "glej tudi"  

4XX Blok variantnih točk dostopa Območje sledišča kazalk 

5XX Blok sorodnih točk dostopa Območje sledišča vodilk 

7XX Blok normativnih točk dostopa v drugih 

jezikih in/ali pisavah 

Območje normativne značnice 

  

Napotilni zapis (vrsta zapisa = y):  

2XX Blok normativnih točk dostopa (variantna 

točka dostopa) 

Območje napotilne značnice 

300 Informativna opomba Območje informativnih opomb 

310 Opomba z besedilnim napotilom "glej" Območje enotne značnice 

7XX Blok normativnih točk dostopa v drugih 

jezikih in/ali pisavah 

Območje napotilne značnice 

   

Splošni pojasnjevalni zapis (vrsta zapisa = z):  
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2XX Blok normativnih točk dostopa 

(pojasnjevalna točka dostopa) 

Območje pojasnjevalne značnice 

320 Opomba s splošnim pojasnjevalnim 

napotilom 

Območje informativnih opomb 

7XX Blok normativnih točk dostopa v drugih 

jezikih in/ali pisavah 

Območje pojasnjevalne značnice 

 

 

Skladnost med COMARC/A in COMARC/B 

Polja za točke dostopa v COMARC/A Uporaba točk dostopa v poljih COMARC/B 

200 Osebno ime 700, 701, 702 

  4XX z vgrajenimi polji 700, 701, 702 

  600 

   

210 Ime korporacije 710, 711, 712 

  4XX z vgrajenimi polji 710, 711 

  601 

   

215 Zemljepisno ime 710, 711, 712 

  4XX z vgrajenimi polji 710, 711 

  601, 607 

   

220 Rodbinsko ime 602 

   

230 Naslov 500 

  4XX z vgrajenimi polji 500 

  605 

   

240 Ime/naslov  

   

243 Ime/dogovorjeni naslov za pravna in 

religiozna besedila 

 

   

250 Občno ime 606, 608 

   
 

 

Prikaz napotilnih in normativnih zapisov 

Pri kodiranju podatkov lahko za fleksibilni prikaz napotilnih in normativnih zapisov, kot ga dopušča 

GARR, uporabimo naslednje metode: 

1. Sledišča so razdeljena na polja 4XX za variantne točke dostopa in polja 5XX za sorodne točke 

dostopa. Tako prvi znak v oznakah teh polj zahteva, da je v prikazu napotil treba uporabiti znak ">" 

ali znak ">>". V prikazu normativnih zapisov pa oznake polj 4XX in 5XX zahtevajo uporabo znakov 

"<" in "<<" ali pa napotil glej in glej tudi. 

2. V polju lahko uporabimo podpolje 5 – Koda za odnos, da v kodirani obliki navedemo enega od 

mnogih možnih standardnih odnosov med slediščem in točko dostopa v polju 2XX. Te kode 

omogočajo sistemom prikaz podatkov o specifičnih odnosih v napotilnih in normativnih zapisih. Ker 

so besedila, generirana na podlagi kode, odvisna od sistema, je lahko specifični odnos ali navodilo 
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izraženo v jeziku, ki ga izbere uporabnik. Ta podatek o odnosu ali navodilo se izpiše skupaj z znaki 

">", ">>", "<" in "<<" in ne namesto njih. 

3. Če odnos med točko dostopa v polju 2XX in slediščem ni eden tistih, za katerega so predvidene 

vrednosti kode za odnos v podpolju 5, vendar še vedno gre za odnos ena proti ena, je za navajanje 

navodila predvideno podpolje 0 – Navodilo. Ker je navodilo v obliki besedila, ga lahko ustanove, ki 

podatka v danem jeziku ne morejo uporabiti, pri prikazu normativnih in napotilnih zapisov izpustijo, 

saj se iz oznake polja generirajo tudi manj natančni znaki ">", ">>", "<" in "<<". Če se poleg kode za 

odnos v podpolju 5 pojavi tudi podpolje 0, je za prikaz primernejše navodilo iz podpolja 0, razen če to 

ni zaželeno zaradi jezika ali iz drugih razlogov. 

4. Če gre med napotilom in točko dostopa, h kateri napotilo usmerja, za odnos več proti ena ali pa je 

odnos kako drugače zapleten in je zaradi tega zaželeno, da se napotilo (poleg sledišč) prenese tudi v 

obliki opombe, se lahko uporabijo opombe v poljih 3XX. Variantne točke dostopa, od katerih se 

usmerja, in prednostne točke dostopa, h katerim se usmerja v opombah, se morajo v ustreznih 

normativnih zapisih pojaviti tudi v obliki sledišč. To bo omogočilo ustanovam, ki ne morejo uporabiti 

opomb, da prikažejo (nekoliko manj natančne) napotilne podatke iz sledišč na podlagi polj 4XX in 

5XX. 
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0XX  BLOK ZA IDENTIFIKACIJO 

 

SEZNAM POLJ 

 

001  Uvodnik zapisa 

017  Drugi identifikatorji 

035  Kontrolne številke zapisov iz drugih sistemov 

 

 

Blok vsebuje podatke, ki identificirajo zapis ali v zapisu opisano entiteto. Polje 001 je obvezno v vsakem 

zapisu. 
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001  UVODNIK ZAPISA 

Polje vsebuje splošne podatke, ki so potrebni za obdelavo zapisa. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

001  Uvodnik zapisa nr 

 a Status zapisa nr 

 b Vrsta zapisa nr 

 c Vrsta entitete nr 

 g Koda popolnosti zapisa nr 

 x Številka nadomestnega zapisa* nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

001a  Status zapisa 

Koda označuje stanje obdelave zapisa. Vnos kode je obvezen. 

c popravljen zapis 

Koda se uporablja, ko je zapis dokončno popravljen, tj. brez slovničnih in vsebinskih napak (gl. 

primer 2). 

d izbrisan zapis 

Koda označuje, da zapis ni več veljaven. Če zapis označimo za brisanje, moramo v podpolje 

001x vnesti identifikacijsko številko normativnega zapisa, ki se uporablja namesto izbrisanega 

zapisa (gl. primer 3). 

n nov zapis 

Koda je privzeta v vsakem novem zapisu (gl. primere 1, 5, 6, 7). 

r razdružen zapis* 

Neveljaven zapis, ki v podpolju 001x vsebuje identifikacijske številke zapisov za entitete, na 

katere je bil zapis razdružen (gl. primer 4). 

 

 

001b  Vrsta zapisa 

Koda označuje vrsto zapisa. Vnos kode je obvezen; privzeta vrednost je odvisna od izbrane 

maske vnosa. 
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x normativni zapis 

Koda označuje zapis, ki v polju 2XX vsebuje normativno točko dostopa.   

y napotilni zapis 

Koda označuje zapis, ki v polju 2XX vsebuje variantno točko dostopa; ta v bibliografskih 

zapisih nikoli ne nastopa kot značnica. Točka dostopa iz polja 2XX nastopa tudi v polju 4XX v 

enem od normativnih zapisov.  

z splošni pojasnjevalni zapis 

Koda označuje zapis, ki v polju 2XX vsebuje pojasnjevalno točko dostopa. Takšne točke 

dostopa ni v nobenem polju 4XX v normativnih zapisih.  

 

 

001c  Vrsta entitete 

Koda označuje vrsto entitete, navedene v polju 2XX. Vnos kode je obvezen; privzeta vrednost 

je odvisna od izbrane maske vnosa. 

a osebno ime 

b ime korporacije 

c zemljepisno ime 

e rodbinsko ime 

f naslov 

h ime/naslov 

i ime/zbirni naslov 

j občno ime 

 

 

001g  Koda popolnosti zapisa 

Koda označuje stopnjo popolnosti zapisa. Podpolja ne izpolnjujemo, če je zapis popoln 

(vsebuje potrebne podatke, vključno z variantnimi in sorodnimi točkami dostopa). 

3 nepopoln zapis 

Zapis ni popoln, ker vsi podatki še niso dokončno preverjeni (gl. primere 1, 5, 6). 

 

 

001x  Številka nadomestnega zapisa* 

Če je v bazi podatkov več normativnih zapisov za isto entiteto (duplikati), se odločimo, kateri 

zapis bomo obdržali, ostale pa označimo za brisanje (v podpolje 001a vnesemo kodo "d" – 

izbrisan zapis). V zapisih, ki smo jih označili za brisanje, v podpolje 001x vnesemo 

identifikacijsko številko nadomestnega zapisa (gl. primer 3). 

Če se normativni zapis nanaša na več različnih entitet z enakim imenom, ga po potrebi, 

označimo kot razdružen zapis (v podpolje 001a vnesemo kodo "r" – razdružen zapis) in 

naredimo za vse entitete nove normativne zapise. V zapisu s kodo "r" vnesemo v podpolje 001x 

identifikacijske številke vseh novih normativnih zapisov (gl. primer 4). 
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PRIMERI 

1. *  

001 ⊔⊔ an bx ca g3 

200 ⊔1 aHorvat bIrena 

(Nov, nepopoln normativni zapis.)  

2. *  

001 ⊔⊔ ac bx ca 

200 ⊔1 aHorvat bIrena f1965- 

(Popravljen, popoln normativni zapis.)  

3. * 

001 ⊔⊔ ad bx ca x<nnn> 

200 ⊔1 aZagoričnik bIfigenija 

(Zapis, ki je označen za brisanje. V podpolju x je identifikacijska številka 

normativnega zapisa, ki se uporablja namesto tega zapisa.)  

 

001 ⊔⊔ ac bx ca  

200 ⊔1 aSimonović bIfigenija 

(Zapis, ki ostane (ID=nnn).)  

4. * 

001 ⊔⊔ ar bx ca x<nnn, mmm> 

200 ⊔1 aBartol bTomaž 

(Zapis, ki je označen kot razdružen. V podpolju x sta identifikacijski številki novih 

normativnih zapisov.)  

 

001 ⊔⊔ an bx ca 

200 ⊔1 aBartol bTomaž f1962- 

(Nov zapis (ID=nnn).) 

 

001 ⊔⊔ an bx ca 

200 ⊔1 aBartol bTomaž f1968- 

(Nov zapis (ID=mmm).) 

5. * 

001 ⊔⊔ an bx cj g3 

250 ⊔⊔ aProsto potapljanje 

(Nov, nepopoln normativni zapis.)  

6. * 

001 ⊔⊔ an bx ce g3 

220 ⊔⊔ aCeljski cplemiška rodbina 

(Nov, nepopoln normativni zapis.)  

7. * 

001 ⊔⊔ an by cj 

250 ⊔⊔ aEtnične skupine, ljudstva ipd. (Indija) 

(Nov, popoln napotilni zapis.)  
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017  DRUGI IDENTIFIKATORJI 

Polje vsebuje identifikator, povezan z entiteto, poimenovano v polju 2XX, ki ne ustreza nobenemu 

drugemu polju, in pojasnilo, ki dodatno opredeljuje identifikator, kadar jih je v zapisu več. Polje vsebuje 

tudi vir identifikatorja. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

017  Drugi identifikatorji r 

 a Identifikator nr 

 b Pojasnilo nr 

 z Napačni identifikator r 

 2 Koda sistema nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta identifikatorja 

7 sistem, določen v podpolju 2  

 8 vrsta identifikatorja ni določena 

2 - - 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

017a  Identifikator 

Identifikator; oblika je odvisna od sistema, iz katerega je identifikator prevzet. 

 

 

017b  Pojasnilo 

Pojasnilo k identifikatorju v podpoljih a ali z. 

 

 

017z  Napačni identifikator 

Identifikator, za katerega ugotovimo, da je pri določeni entiteti uporabljen napačno, ali je kako 

drugače neveljaven. Lahko da je bil dodeljen dvema različnima entitetama in v tem primeru 

preklican. Če ni znan veljaven identifikator, je v polju 017 lahko prisotno le podpolje z. 
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0172  Koda sistema 

Koda sistema, iz katerega je prevzet identifikator.  

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Drugi identifikatorji so enolične, stalne in mednarodno priznane alfanumerične kode, uporabljene za 

identifikacijo entitet. Strukturo identifikatorjev določajo ustanove, ki jih definirajo.  

Podpolje 2 uporabimo samo, kadar ima prvi indikator vrednost 7 – Sistem, določen v podpolju 2. 

 

 

PRIMER 

1.  

017 7⊔ a0000-0002-8038-722X 2orcid 

(ORCID identifikator (Open Researcher and Contributor Identifier) za 

raziskovalca Leona Cizlja.) 
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035  KONTROLNE ŠTEVILKE ZAPISOV IZ DRUGIH 

SISTEMOV 

Polje vsebuje kontrolno številko zapisa, prevzetega iz drugega vira. Polje ni obvezno. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

035  Kontrolne številke zapisov iz drugih sistemov r 

 a Številka nr 

 z Preklicana ali neveljavna številka r 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

035a  Številka 

Koda za organizacijo, postavljena v oklepaj, ki ji sledi kontrolna številka zapisa v bazi 

podatkov te organizacije. Priporoča se vnos kod iz šifranta MARC Code List for Organizations, 

lahko pa uporabimo tudi polno ime ustanove ali nacionalno kodo ustanove. 

 

 

035z  Preklicana ali neveljavna številka 

Preklicana ali neveljavna kontrolna številka zapisa v enaki obliki kot v podpolju 035a. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Kontrolna številka se shrani v enaki obliki, kot se nahaja v prevzetem zapisu.  

 

 



035 COMARC/A 

035 - 2 © IZUM, marec 2018 

SORODNO POLJE 

Identifikacijska številka zapisa 

Kontrolna številka kot enolični identifikator zapisa. Dodeli jo ustanova, ki je zapis pripravila. 

 

 

PRIMERI 

1.  

035 ⊔⊔ a(CaBVaU)2835210335 

(Kontrolna številka, ki jo je dodelila "University of British Columbia".) 

2.  

035 ⊔⊔ a(OCoLC)1553114 z(OCoLC)153114 

(Kontrolno številko je dodelil OCLC. Prvotno dodeljena številka je bila 

neveljavna in je bila nadomeščena z novo.)  

3. * 

035 ⊔⊔ a(NNHWW)SSEA86000100 

(Kontrolna številka, ki jo je dodelil "H. W. Wilson Company".) 

4. * 

035 ⊔⊔ a(IZUM)COBISS03008718 

(Kontrolna številka, ki jo je dodelil "Institut informacijskih znanosti".) 
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1XX  BLOK ZA KODIRANE PODATKE 

 

SEZNAM POLJ 

 

100  Splošni podatki o obdelavi 

101  Jezik entitete 

102  Nacionalnost entitete 

106  Uporaba točke dostopa kot predmetne oznake 

120  Kodirani podatki za osebno ime 

123  Kodirani podatki za zemljepisno ime 

128  Kodirani podatki za obliko glasbenega dela in tonaliteto 

150  Kodirani podatki za ime korporacije 

152  Pravila 

154  Kodirani podatki za naslov 

160  Koda za geografsko območje 

190  Datum rojstva/začetka* 

191  Datum smrti/prenehanja* 

 

 

Blok vsebuje polja s kodiranimi podatki. Polje 100 je obvezno v vsakem zapisu. Ostala polja vnašamo 

glede na vrsto entitete v polju 2XX. 
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100  SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI 

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na vse vrste zapisov v normativni bazi podatkov. Polje je 

obvezno. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

100  Splošni podatki o obdelavi nr 

 b Koda za status normativne točke dostopa nr 

 c Jezik katalogizacije nr 

 d Koda za transliteracijo nr 

 g Pisava katalogizacije nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

100b  Koda za status normativne točke dostopa 

Koda označuje status točke dostopa v normativnem zapisu. Tega podpolja ne smemo 

zamenjevati s podpoljem 001g – Koda popolnosti zapisa, ki se nanaša na celoten zapis. 

a sprejeta 

Točka dostopa je verificirana in sprejeta (gl. primere 1, 2, 3, 4). 

c začasna 

Točke dostopa ne moremo dokončno oblikovati zaradi pomanjkljivih ali neustreznih informacij. 

Ko jo uporabimo naslednjič, jo moramo ponovno proučiti zaradi morebitnih dodatnih 

informacij. 

x ni normativna točka dostopa 

Zapis je napotilni zapis ali splošni pojasnjevalni zapis, zaradi česar polje 2XX vsebuje variantno 

ali pojasnjevalno točko dostopa (gl. primer 5). 

 

 

100c  Jezik katalogizacije 

Koda se dodeljuje programsko in označuje jezik, ki ga uporablja knjižnica pri katalogiziranju 

(gl. primera 3, 4). 

Točka dostopa v polju 2XX je oblikovana po pravilih kataloga, katerega jezik je naveden v tem 

podpolju. Vsi dodatki v polju 2XX ter opombe in navodila so v jeziku katalogizacije. 
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Osnovni del točke dostopa je lahko tudi v jeziku, drugačnem od jezika katalogizacije. Na 

primer: po nekaterih katalogizacijskih pravilih bo enotni naslov za neko anonimno francosko 

delo oblikovan v francoskem jeziku, ne glede na jezik katalogizacije. 

 

 

100d  Koda za transliteracijo 

Koda označuje vrsto sistema za trasliteracijo, ki se uporablja za osnovni del prve točke dostopa 

v polju 2XX. 

a transliteracijska tabela ISO 

b drugo 

c več transliteracij 

Koda se uporablja, kadar je v podpoljih 7 polj za točke dostopa zapisanih več pisav (gl. pogl. 

Podpolje 7). 

d transliteracijska tabela nacionalne bibliografske ustanove 

e transliteracija brez identificiranih transliteracijskih tabel 

f druge identificirane transliteracijske tabele 

y ni transliteracije 

 

 

100g  Pisava katalogizacije 

Koda se dodeljuje programsko in označuje pisavo, ki je uporabljena pri katalogiziranju. V tej 

pisavi so dodatki v polju 2XX, opombe in druga navodila. 

ba latinica 

Gl. primer 3. 

ca cirilica – ni specificirana 

Gl. primer 4. 

cb cirilica – srbska* 

cc cirilica – makedonska* 

 

 

PRIMERI 

1.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

(Jezik katalogizacije je francoščina, pisava latinica).  

2.  

100 ⊔⊔ ba cper gfa 

(Zapis je katalogiziran v perzijskem jeziku in v arabski pisavi.)  

3. *  

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

(Točka dostopa je sprejeta, jezik katalogizacije je slovenščina, pisava latinica.)  
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4. *  

100 ⊔⊔ ba cbul gca 

(Točka dostopa je sprejeta, jezik katalogizacije je bolgarščina, pisava cirilica.)  

5. * 

100 ⊔⊔ bx cslv gba 

(Točka dostopa v polju 2XX je variantna ali pojasnjevalna točka dostopa v 

napotilnem ali splošnem pojasnjevalnem zapisu, jezik katalogizacije je 

slovenščina, pisava pa latinica.)  
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101  JEZIK ENTITETE 

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na jezik ali jezike, ki jih uporablja entiteta, navedena v 

polju 2XX. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

101  Jezik entitete  nr 

 a Jezik  r 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

101a  Jezik 

Podpolje vsebuje trimestno kodo za jezik, v katerem se oseba, rodbina ali korporacija izraža 

(piše, prevaja itd.), ali kodo za jezik izrazne oblike dela. 

 

 

SORODNO POLJE 

340 OPOMBA O BIOGRAFIJI IN DELOVANJU 

 

 

PRIMERI 

1.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ aeng 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aMaclean bIan f19..-.... cexpert auprès de l'UNESCO 

2.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aMasson bAndré f1930-.... 
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(André Masson prevaja dela iz angleščine in nemščine v francoščino.) 

3.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ amul 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

210 12 aCongrès européen de systémique d1 f1989 eLausanne, Suisse 

4.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ aund 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

210 02 aStamperia Camerale cRome, Italie 

(Stamperia Camerale je tiskarna, ustanovljena leta 1589.) 

5.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

220 ⊔⊔ aHugo (familie) 

6.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ amyn 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

230 ⊔⊔ 8fre 9myn aChilam Balam 

(Chilam Balam je splošni izraz za poimenovanje skupine 14 besedil v majevskih 

jezikih, napisanih v latinici.) 

7. *  

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ aslv 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aMakarovič bSvetlana 

8. *  

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ aslv aita afur 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aPaletti bSilvana 

(Silvana Paletti je po rodu Rezijanka, objavlja v slovenščini, italijanščini in 

furlanščini.) 

9. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ afre ager 

152 ⊔⊔ bsgc 

200 ⊔1 aMarija Antoinetta cfrancoska kraljica f1755-1793 

(Marija Antoinetta je po rodu Avstrijka, pisala je v francoščini in nemščini.) 
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102  NACIONALNOST ENTITETE 

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na nacionalnost entitete. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

102  Nacionalnost entitete  nr 

 a Država  r 

 b Regija r 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane.  

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

102a  Država 

Podpolje vsebuje trimestno kodo države (po standardu ISO 3166), ki ji po narodnosti ali 

državljanstvu pripada oseba ali rodbina oz. v kateri se nahaja sedež korporacije. Podpolje 

ponovimo, če ima oseba dvojno državljanstvo oz. živi in ustvarja v tujini. 

Dodatni kodi: 

xxx država ni znana 

Gl. primera 1, 4. 

zzz več držav (več kot tri) 

 

 

102b  Regija 

Podpolje vsebuje dvomestno kodo regije (gl. primer 11). Uporabljamo naslednje kode: 

br Brčko Distrikt 

cr Črna gora** 

cs Centralna Srbija 

fb Federacija BiH 

ko Kosovo** 

rs Republika Srpska 

sr Srbija** 

vj Vojvodina 
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Vsako podpolje b mora vedno neposredno slediti tistemu podpolju a, na katerega se nanaša. Kadar 

moramo zabeležiti več regij v okviru ene države, pred vsakim podpoljem b ponovimo podpolje a. 

 

 

SORODNO POLJE 

340 OPOMBA O BIOGRAFIJI IN DELOVANJU 

 

 

PRIMERI 

1.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ aeng 

102 ⊔⊔ axxx 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aMaclean bIan f19..-.... cexpert auprès de l'UNESCO 

(Kreator normativnega zapisa ni mogel določiti nacionalnosti eksperta.)  

2.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre 

102 ⊔⊔ afra ache 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aSchneider bEdgar f1929-1996 

(Francosko-švicarski novinar.) 

3.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ ager aeng 

102 ⊔⊔ ausa adeu 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aArendt bHannah f1906-1975  

340 ⊔⊔ aGerman by birth. Naturalized American in 1951 

4.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ aund 

102 ⊔⊔ axxx 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aFoppens bFrançois f16..-17.. cimprimeur libraire prétendu 

(Nacionalnosti tega lažnega tiskarja – založnika ni možno določiti.) 

5.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ ahun 

102 ⊔⊔ ahun 
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200 ⊔1 aKodály, bZoltán, f1882-1967 

(Madžarski skladatelj.) 

6.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ arus aeng 

102 ⊔⊔ arus ausa  

200 ⊔1 aNabokov, bVladimir, f1899-1977 

(Rusko-ameriški pisatelj.) 

7.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ ager 

102 ⊔⊔ adeu 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

210 02 aGoethe Institut 

8.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ amul 

102 ⊔⊔ ache 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

210 12 aCongrès européen de systémique d1 f1989 eLausanne, Suisse  

9. *  

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ aslv 

102 ⊔⊔ asvn 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aPeroci bEla 

10. *  

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ aslv ahun 

102 ⊔⊔ asvn ahun 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aMukič bFrancek 

(Porabski Slovenec.) 

11. *  

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ asrp ager 

102 ⊔⊔ asrb bcs 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aĆorović bVladimir f1885-1941 

(Srbski zgodovinar.) 

12. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ afre 

102 ⊔⊔ afra 

152 ⊔⊔ bsgc 

220 ⊔⊔ aBonaparti cvladarska rodbina 

(Francoska vladarska rodbina.) 
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106  UPORABA TOČKE DOSTOPA KOT PREDMETNE 

OZNAKE 

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na uporabo točke dostopa kot predmetne oznake. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

106  Uporaba točke dostopa kot predmetne oznake nr 

 a Oznaka uporabe  nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

106a  Oznaka uporabe 

Koda označuje, ali točko dostopa lahko uporabljamo kot predmetno oznako ali ne. 

0 lahko se uporablja tudi kot predmetna oznaka 

Gl. primere 1, 2, 3, 7. 

1 ne uporablja se kot predmetna oznaka 

Gl. primere 4, 8, 12. 

2 lahko se uporablja samo kot predmetna oznaka 

Gl. primere 5, 6, 9–11, 13–15. 

 

 

SORODNA POLJA 

200 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

210 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

220 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME 
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PRIMERI 

1.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre 

106 ⊔⊔ a0 

120 ⊔⊔ ab ba 

200 ⊔1 aHugo bVictor f1802-1885 

(Osebno ime se lahko uporablja kot avtorska značnica in tudi kot predmetna 

oznaka.) 

2.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre 

106 ⊔⊔ a0 

150 ⊔⊔ ay 

210 02 aCentre national d'art et de culture Georges Pompidou cParis  

(Ime korporacije se lahko uporablja kot korporativna značnica in tudi kot 

predmetna oznaka.) 

3.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre 

106 ⊔⊔ a0 

220 ⊔⊔ aGaillard cfamille 

(Rodbinsko ime se lahko uporablja kot rodbinska značnica in tudi kot predmetna 

oznaka.) 

4.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre 

106 ⊔⊔ a1 

120 ⊔⊔ ab ba 

200 ⊔0 aSan Antonio 

(Osebnega imena ni možno uporabljati kot predmetno oznako; kot predmetno 

oznako uporabimo: Dard, Frédéric (1921–2000).) 

5.  

106 ⊔⊔ a2 

215 ⊔⊔ aPinocchio cpersonnage fictif 

(Ime osebe se lahko uporablja samo kot predmetna oznaka.) 

6.  

106 ⊔⊔ a2 

250 ⊔⊔ aOiseaux 

(Občno ime se lahko uporablja samo kot predmetna oznaka.) 

7. *  

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ aslv 

102 ⊔⊔ asvn 

106 ⊔⊔ a0 

120 ⊔⊔ ab ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 



COMARC/A 106 

© IZUM, marec 2018 106 - 3 

190 11 a1974 b08 c12 

200 ⊔1 aDolenc bJanez f1974- r21203  

(Osebno ime se lahko uporablja kot avtorska značnica in tudi kot predmetna 

oznaka.) 

8. *  

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ aslv aeng afre 

102 ⊔⊔ asvn 

106 ⊔⊔ a1 

120 ⊔⊔ ab ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 11 a1966 b09 c29 

200 ⊔1 aKlepec bPeter r13472  

(Osebnega imena ni možno uporabljati kot predmetno oznako.) 

9. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

106 ⊔⊔ a2 

152 ⊔⊔ asgc 

250 ⊔⊔ aSeverni jeleni  

(Občno ime se lahko uporablja samo kot predmetna oznaka.) 

10. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

106 ⊔⊔ a2 

200 ⊔0 aZevs cgrško božanstvo 

(Ime božanstva se uporablja samo kot predmetna oznaka.) 

11. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

106 ⊔⊔ a2 

200 ⊔0 aAtila chunski kralj f?-453 

(Ime osebe se uporablja samo kot predmetna oznaka.) 

12. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

106 ⊔⊔ a1 

210 02 9lat aEcclesia catholica 

(Imena korporacije ni možno uporabljati kot predmetno oznako; kot predmetno 

oznako uporabimo: Katoliška cerkev.) 

13. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

106 ⊔⊔ a2 

210 02 aNebotičnik cLjubljana, Slovenija 

(Ime korporacije se uporablja samo kot predmetna oznaka.) 

14. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

106 ⊔⊔ a2 

215 ⊔⊔ aSlavolok Sergijevcev (Pulj, Hrvaška) 

(Ime slavoloka se uporablja samo kot predmetna oznaka.) 
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15. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

106 ⊔⊔ a2 

220 ⊔⊔ aNemanjiči cvladarska rodbina 

(Ime rodbine se uporablja samo kot predmetna oznaka.) 
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120  KODIRANI PODATKI ZA OSEBNO IME 

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na osebna imena. Polje je obvezno. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

120  Kodirani podatki za osebno ime nr 

 a Spol nr 

 b Razlikovano ali nerazlikovano osebno ime nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

120a  Spol 

Koda označuje spol osebe, navedene v polju 200. 

a ženski 

b moški 

c sprememba spola 

Oseba je spremenila spol (gl. primera 2, 8). 

u ni znano 

Spola ne moremo določiti (gl. primera 3, 7). 

 

 

120b  Razlikovano ali nerazlikovano osebno ime 

Koda označuje, ali se ime v polju 200 nanaša na eno osebo ali na več oseb.  

a razlikovano osebno ime 

Normativni zapis se nanaša na eno samo osebo, saj je entiteta v polju 200 od drugih entitet z 

enakim imenom razlikovana z dodatkom, npr. z datumom rojstva ali smrti, plemiškim ali 

častnim naslovom, ogovorom, pridevki itd. (gl. primere 1, 2, 4, 5, 7, 8). 

b nerazlikovano osebno ime 

Normativni zapis se lahko nanaša na dve ali več oseb, ker entitete v polju 200 ni možno 

razlikovati od drugih entitet z enakim imenom (gl. primera 3, 6). 
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PRIMERI 

1.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ aeng 

120 ⊔⊔ aa ba 

200 ⊔1 aChristie, bAgatha, f1890-1976 

(Oseba je ženskega spola in razločevalni podatek je leto rojstva in smrti.) 

2.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ aeng 

120 ⊔⊔ ab ba 

200 ⊔1 aMorris, bJames, f1926- 

500 ⊔1 aMorris, bJan, f1926- 

810 ⊔⊔ aHis Coast to coast, 1956. 

 

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ aeng 

120 ⊔⊔ ac ba 

200 ⊔1 aMorris, bJan, f1926- 

340 ⊔⊔ aJames Humphry Morris, 10-2-26; had a sex change operation, took new name 

"Jan Morris"; intends to complete a trilogy using James Morris, will publish other 

future books as Jan Morris 

500 ⊔1 aMorris, bJames, f1926- 

810 ⊔⊔ aA Machynlleth triad, 1995 bt.p. (Jan Morris) 

3.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

120 ⊔⊔ au bb 

200 ⊔1 aSmith, bJ. 

810 ⊔⊔ aAuthor of The art of poster making 

810 ⊔⊔ aThe art of poster making, 1989: bt.p. (J. Smith) 

810 ⊔⊔ aAuthor of Peter's pip 

810 ⊔⊔ aPeter's pip, 1986: bt.p. (J. Smith) [Another author?] 

(Spol ni znan, ker ga iz imena v polju 200 ni možno določiti; točka dostopa v polju 

200 se lahko nanaša na več oseb, ker ni nobenih identifikacijskih oznak.)  

4.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ alat 

102 ⊔⊔ axxx 

120 ⊔⊔ ab ba 

200 ⊔1 aAntonius, bMarcus, cOrator, f143-87 b.C. 

 

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ alat 

102 ⊔⊔ axxx 

120 ⊔⊔ ab ba 

200 ⊔1 aAntonius, bMarcus, cTriumvir, f82-30 b.C. 

(Za razlikovanje med dvema osebama z enakim imenom sta uporabljena pridevka 

ter letnice rojstva in smrti.)   
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5. *  

120 ⊔⊔ ab ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 11 a1960 

200 ⊔1 aChen bShi Ning r11697 

(Oseba je moškega spola, zapis pa se nanaša na eno osebo.) 

6. *  

120 ⊔⊔ ab bb 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aBajželj bJanez 

810 ⊔⊔ aMehanski filtri : diplomsko delo. – 1959. bJanez Bajželj 

810 ⊔⊔ aKodiranje slike z vodno označbo : diplomsko delo. - 2000. bJanez Bajželj 

810 ⊔⊔ aModel za utvrđivanje tokova daljinskih putnika / Mirko Čičak, Dragomir 

Mandić, Janez Bajželj. V: Železnice. - ISSN 0350-5138. - 45 (1989), 6, str. 661-

680. bJanez Bajželj 

(Zapis se nanaša na več oseb moškega spola, ki jih ni mogoče natančneje 

identificirati.) 

7. *  

120 ⊔⊔ au ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aSalom bLala r09314 

(Zapis se nanaša na eno osebo, katere spola pa katalogizator samo na osnovi 

imena ni mogel določiti.) 

8. *  

120 ⊔⊔ ac ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aBornstein bKate 

340 ⊔⊔ aRojena kot Albert Herman Bornstein (sprememba spola) 

(Zapis za osebo, ki je spremenila spol.) 
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123  KODIRANI PODATKI ZA ZEMLJEPISNO IME 

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na zemljepisna imena.  

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

123  Kodirani podatki za zemljepisno ime r 

 d Koordinate – najzahodnejša zemljepisna dolžina nr 

 e Koordinate – najvzhodnejša zemljepisna dolžina nr 

 f Koordinate – najsevernejša zemljepisna širina nr 

 g Koordinate – najjužnejša zemljepisna širina nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

123d  Koordinate – najzahodnejša zemljepisna dolžina 

123e  Koordinate – najvzhodnejša zemljepisna dolžina 

123f  Koordinate – najsevernejša zemljepisna širina 

123g  Koordinate – najjužnejša zemljepisna širina 

Podpolja d, e, f in g vsebujejo koordinate točk na Zemlji ali na drugih nebesnih telesih. Vsako 

podpolje ima stalno dolžino osem znakov in vsebuje naslednje podatke: 

• oznaka poloble – en znak ("w" = zahod, "e" = vzhod, "n" = sever, "s" = jug) 

• stopinje (trije številčni znaki)  

• minute (dva številčna znaka) 

• sekunde (dva številčna znaka) 

 

Številke so desno poravnane, na nezasedenih mestih stojijo ničle. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Če so koordinate območja podane za središčno točko in ne za robove, vnesemo dolžino in širino osrednjih 

osi dvakrat, v podpolji d in e (dolžino) ter podpolji f in g (širino).  
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SORODNA POLJA 

215 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI 

ZEMLJEPISNO IME 

 

 

PRIMERI 

1.  

123 ⊔⊔ de0790000 ee0860000 fn0200000 gn0120000 

215 ⊔⊔ aIndia 

(Indija med 79° in 86° vzhodne zemljepisne dolžine ter med 20° in 12° severne 

zemljepisne širine.) 

2.  

123 ⊔⊔ de0122000 ee0122000 fn0452600 gn0452600 

(Benetke: 45°26′ severne zemljepisne širine in 12°20′ vzhodne zemljepisne 

dolžine.) 

3. * 

123 ⊔⊔ de0132300 ee0163600 fn0465300 gn0452500 

215 ⊔⊔ aSlovenija 

(Slovenija: med 13°23′ in 16°36′ vzhodne zemljepisne dolžine ter med 46°53′ in 

45°25′ severne zemljepisne širine.) 

4. * 

123 ⊔⊔ de0144007 ee0144007 fn0462656 gn0462656 

215 ⊔⊔ aPotočka zijalka (Slovenija) 

(Potočka zijalka: 46°26′56″ severne zemljepisne širine, 14°40′7″ vzhodne 

zemljepisne dolžine.) 
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128  KODIRANI PODATKI ZA OBLIKO GLASBENEGA DELA 

IN TONALITETO 

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na obliko in tonaliteto glasbenega dela.  

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

128  Kodirani podatki za obliko glasbenega dela in 

tonaliteto 

r 

 a Oblika glasbenega dela nr 

 d Tonaliteta ali modus glasbenega dela nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

128a  Oblika glasbenega dela 

Dvomestna ali trimestna koda, vnesena v podpolje, označuje obliko glasbenega dela.  

Uporablja se isti šifrant kot v podpolju 128a v COMARC/B. 

 

 

128d  Tonaliteta ali modus glasbenega dela 

Podpolje vsebuje kodo, ki označuje tonaliteto ali cerkveni modus glasbenega dela, če je to 

pomembno. Durove tonalitete označujejo črke "a"–"g", molove tonalitete črke "a"–"g", ki jim 

sledi črka "m"; višaji, označeni z "x", in nižaji, označeni z "b", sledijo kodi za tonaliteto. 

"Gregorijanski" cerkveni modusi so označeni s številko "01"–"13". 

Uporablja se isti šifrant kot v podpolju 128d v COMARC/B. 

 

 

SORODNA POLJA 

230 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV 

240 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/NASLOV 
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PRIMER 

1. * 

128 ⊔⊔ aco ddm 

(Kodirani podatki za glasbeno delo Missa primi toni Johannesa Ockenghema.) 
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150  KODIRANI PODATKI ZA IME KORPORACIJE 

Polje se uporablja za podajanje dodatnih informacij o korporaciji.  

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

150  Kodirani podatki za ime korporacije nr 

 a Vrsta upravnega organa nr 

 b Koda za posvetovanje ali sestanek nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

150a  Vrsta upravnega organa 

Koda označuje vrsto upravnega organa (akademske ustanove ne sodijo sem).  

a federacija, samostojna država 

Gl. primera 3, 4. 

b pokrajina, republika, zvezna država 

Gl. primer 2. 

c okrožje, okraj, departma 

d mesto, občina 

e več različnih pristojnosti (pod ravnijo federacije ali samostojne države) 

Npr. medmestni, medobčinski organi. 

f mednarodna medvladna organizacija 

g vlada v izgnanstvu ali ilegali 

h upravni organ ni določen 

y ni upravni organ 

Gl. primer 1. 

z druga vrsta upravnega organa 

 

 

150b  Koda za posvetovanje ali sestanek 

Koda označuje, ali je korporacija sestanek. Sestanki vključujejo posvetovanja, simpozije itd. 
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0 korporacija ni posvetovanje/sestanek 

1 korporacija je posvetovanje/sestanek 

Gl. primer 9. 

 

 

PRIMERI 

1.  

150 ⊔⊔ ay b0 

210 02 aBrunel University. bEducation Liaison Centre  

2.  

150 ⊔⊔ ab b0 

210 01 aOntario. bOffice of arbitration 

3.  

150 ⊔⊔ aa b0 

210 01 aUnited States. bDepartment of Defense 

4. *  

150 ⊔⊔ aa b0 

210 01 aSlovenija bSlovenska vojska 

5. * 

150 ⊔⊔ aa b0 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

210 02 aKraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 

(Političnoteritorialna enota na ravni države.) 

6. * 

150 ⊔⊔ af b0 

152 ⊔⊔ bsgc 

210 02 aMednarodni denarni sklad 

(Medvladna organizacija.) 

7. * 

150 ⊔⊔ aa b0 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

210 01 9eng aUnited States bEmbassy in Slovenia 

(Korporacija, podrejena političnoteritorialni enoti na ravni države.) 

8. * 

150 ⊔⊔ ay b0 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

210 02 aSlovenska akademija znanosti in umetnosti bBiblioteka 

(Korporacija, podrejena nevladni organizaciji.) 

9. * 

150 ⊔⊔ ay b1 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

210 02 aZveza bibliotekarskih društev Slovenije bStrokovno posvetovanje f2009 

eMaribor 
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(Sestanek nevladne organizacije.) 
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152  PRAVILA 

Polje označuje sistem pravil, v skladu s katerimi je bila oblikovana normativna točka dostopa v polju 

2XX in pripadajoča struktura napotil. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

152  Pravila nr 

 a Katalogizacijska pravila nr 

 b Sistem predmetnih oznak nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

152a  Katalogizacijska pravila 

Koda označuje katalogizacijska pravila, uporabljena pri oblikovanju točke dostopa in strukture 

napotil. 

AACR2R Anglo-ameriška katalogizacijska pravila, 2. izdaja 

AIK67 Kalan, P.: Abecedni imenski katalog 1967, 2. izdaja 

PPIAK Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga 

RAKK Ръководство за азбучни каталози на книги 

RDA Resource Description and Access 

 

 

152b  Sistem predmetnih oznak 

Koda označuje sistem predmetnih oznak, uporabljen pri oblikovanju točke dostopa in strukture 

napotil. V nekaterih sistemih je lahko točka dostopa oblikovana po določenih katalogizacijskih 

pravilih in se obenem uporablja tudi v določenem sistemu predmetnih oznak. V tem primeru 

vnesemo obe kodi, za katalogizacijska pravila in za sistem predmetnih oznak. 

 

sgc Splošni geslovnik COBISS.SI 
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PRIMERI 

1. *  

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aPotrč bIztok r02046 

2. *  

152 ⊔⊔ aAACR2R 

200 ⊔1 aQuick bAmanda 

300 0⊔ aAmanda Quick je psevdonim; pravo avtoričino ime je Jayne Ann Krentz; 

objavlja pa tudi kot Stephanie James, Jayne Castle in Jayne Taylor 

400 ⊔1 aKvik bAmanda 

500 ⊔1 5f aKrentz bJayne Ann 

500 ⊔1 5e aJames bStephanie 

500 ⊔1 5e aCastle bJayne 

500 ⊔1 5e aTaylor bJayne 

3. * 

152 ⊔⊔ aRAKK 

200 ⊔1 7ca aЙовков bЙордан Стефанов f1880-1937 

200 ⊔1 7ba aJovkov bJordan Stefanov f1880-1937 

400 ⊔1 aЙовков bЙордан 

4. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

250 ⊔⊔ aKozmografija 

450 ⊔⊔ aOpisna astronomija 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aAstronomija 

5. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

200 ⊔0 aVitezi okrogle mize clegendarni liki 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aLegendarni liki 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aRomani o kralju Arturju 

6. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

220 ⊔⊔ aHerbersteini cplemiška rodbina 

420 ⊔⊔ 9ger aGrafen von Herberstein 

420 ⊔⊔ aGrofje Herbersteini 

420 ⊔⊔ 9ger aHerberstein cplemiška rodbina 

500 ⊔1 3<nnn> 5xxxk 9ger aHerberstein bŽiga 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aPlemstvo yAvstrija 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aPlemstvo ySlovenija 

7. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aBližnji vzhod 

415 ⊔⊔ aBližnji in Srednji vzhod 

415 ⊔⊔ aJugozahodna Azija 

415 ⊔⊔ aJutrovo 

415 ⊔⊔ aLevanta 

415 ⊔⊔ aPrednja Azija 
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415 ⊔⊔ aRodovitni polmesec 

415 ⊔⊔ aSrednji vzhod 

415 ⊔⊔ aVzhodni Mediteran 

415 ⊔⊔ aVzhodno Sredozemlje 

415 ⊔⊔ aZahodna Azija 

515 ⊔1 3<nnn> 5g aAzija 

515 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aOrient 

515 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aArabske države 

515 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aBližnji vzhod xZgodovina 

515 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aArheološke ostaline yBližnji vzhod 

515 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aBližnjevzhodna civilizacija 

515 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aBližnjevzhodne študije 

8. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

230 ⊔⊔ aSveto pismo 

430 ⊔⊔ aBiblia 

430 ⊔⊔ aBiblija 

430 ⊔⊔ aKnjiga knjig 

430 ⊔⊔ aSveta Biblija 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSvetopisemske teme in motivi 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aTeologija 
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154  KODIRANI PODATKI ZA NASLOV 

Polje se uporablja za vnos dodatne informacije o naslovu. 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

154  Kodirani podatki za naslov nr 

 a Podatki o naslovu nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

154a  Podatki o naslovu 

Koda označuje vrsto zbirke, kadar je točka dostopa naslov zbirke.  

a knjižna zbirka 

b enota v več kosih (npr. garnitura, partitura in glasovi, monografija v več zvezkih) 

c zbirki podobna fraza (ki pa ni zbirka) 

z drugo 
 

 

 

SORODNA POLJA 

230 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV  

 

 

PRIMERI 

1.  

154 ⊔⊔ aa 

230 ⊔⊔ aCBMS regional conference series in mathematics 

2.  

154 ⊔⊔ ab 

230 ⊔⊔ aCambridge history of Iran 
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3.  

154 ⊔⊔ ac 

230 ⊔⊔ aViking books 
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160  KODA ZA GEOGRAFSKO OBMOČJE 

Polje vsebuje kode geografskih območij za geografska območja, povezana z normativno točko dostopa v 

polju 2XX. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

160  Koda za geografsko območje nr 

 a Koda za geografsko območje r 

 b Lokalna koda za geografsko območje* r 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

160a  Koda za geografsko območje 

Koda označuje geografsko območje. 

 

 

160b  Lokalna koda za geografsko območje*  

Koda označuje ožje geografsko območje znotraj posamezne države v sistemu COBISS ali v 

njenem zamejstvu.  

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Koda vsebuje sedem znakov (črk in vezajev) in omogoča razčlembo geografskih in političnoteritorialnih 

entitet. 

Za kodiranje se uporablja globalni šifrant geografskih območij (gl. Dodatek B.1 z abecednim imenskim 

seznamom oz. Dodatek B.2 z abecednim seznamom šifer). V podpolje a se vnašajo kode iz MARC code 

list for geographic areas (gl. Appendix D priročnika UNIMARC Manual. Bibliographic Format), v 

podpolje b pa kode iz lokalnega šifranta, ki se uporablja v posameznem sistemu COBISS. 
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PRIMERI 

1.  

160 ⊔⊔ an-cn--- 

250 ⊔⊔ aCanadian Grand Prix Race 

(Primer iz tujega sistema.) 

2.  

160 ⊔⊔ asa----- 

215 ⊔⊔ aAmazon River 

(Primer iz tujega sistema.) 

3. * 

160 ⊔⊔ ae-au--- 

215 ⊔⊔ aDunaj (Avstrija) 

4. * 

160 ⊔⊔ amm----- 

215 ⊔⊔ aSredozemlje 

5. * 

160 ⊔⊔ aea----- ae-xv--- ae-au--- 

215 ⊔⊔ aKaravanke (Slovenija in Avstrija : gorovje) 

(Za geografsko območje ne obstaja enotna koda, zato je treba uporabiti 

kombinacijo več kod za geografska območja.) 

6. * 

160 ⊔⊔ ae-xv--- be-xv-ok 

215 ⊔⊔ aViadukt Črni Kal (Slovenija) 

(Ime objekta je v obliki zemljepisnega imena. Objekt se nahaja v Sloveniji, zato 

mu je dodeljena koda za Slovenijo ter dodatna koda iz lokalnega šifranta za 

geografsko območje, kjer je kraj z objektom.) 

7. * 

160 ⊔⊔ ae-xv--- be-xv-jv be-xv-os 

215 ⊔⊔ aDolenjska (Slovenija) 

(Za geografsko območje znotraj Slovenije v lokalnem šifrantu ni enotne kode, zato 

je treba uporabiti kombinacijo več lokalnih kod za geografsko območje.) 
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190  DATUM ROJSTVA/ZAČETKA* 

Polje uporabljamo v normativnih zapisih za osebna imena in korporacije.  

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

190  Datum rojstva/začetka* nr 

 a Letnica nr 

 b Mesec nr 

 c Dan nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Točnost datuma 

0 datum ni zanesljivo ugotovljen 

1 datum je znan 

2  Datum pred ali po našem štetju 

0 datum pred našim štetjem 

1 datum po našem štetju 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

190a  Letnica 

Letnico zapisujemo v obliki LLLL. Kadar ne poznamo točnega leta, desetletja ali stoletja, na 

ustreznih mestih uporabimo znak vprašaj. 

 

 

190b  Mesec 

Mesec zapisujemo v obliki MM. 

 

 

190c  Dan 

Dan zapisujemo v obliki DD. 
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PRIMERI 

1. *  

190 11 a1946 b08 c02 

200 ⊔1 aHorvat bSonja r03876 

(Datum rojstva osebe je znan.) 

2. *  

190 11 a1867 b12 c03 

200 ⊔1 aMilčinski bFran f1867-1932 

(Datum rojstva osebe je znan.) 

3. *  

120 ⊔⊔ ab ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 01 a1970 

200 ⊔1 aKovačevič bMarijan 

(Leto avtorjevega rojstva ni zanesljivo ugotovljeno.) 

4. *  

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 10 a0427 

200 ⊔0 aPlato 

(Avtor je bil rojen leta 427 pred našim štetjem.) 

5. *  

152 ⊔⊔ bsgc 

190 11 a1717 b05 c13 

200 ⊔0 aMarija Terezija cnemška cesarica f1717-1780 

(Datum rojstva osebe je znan.) 

6. *  

152 ⊔⊔ bsgc 

190 00 a13?? 

200 ⊔0 aAmenofis dIV cfaraon f13..-1334? pr. n. št. 

(Leto/desetletje rojstva osebe, ki je živela v 14. stoletju pred našim štetjem, ni 

znano.) 

7. *  

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 11 a1993 b11 c01 

210 02 aEvropska unija 

(Datum ustanovitve korporacije je znan.) 
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191  DATUM SMRTI/PRENEHANJA* 

Polje uporabljamo v normativnih zapisih za osebna imena in korporacije.  

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

191  Datum smrti/prenehanja* nr 

 a Letnica nr 

 b Mesec nr 

 c Dan nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Točnost datuma 

0 datum ni zanesljivo ugotovljen 

1 datum je znan 

2  Datum pred ali po našem štetju 

0 datum pred našim štetjem 

1 datum po našem štetju 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

191a  Letnica 

Letnico zapisujemo v obliki LLLL. Kadar ne poznamo točnega leta, desetletja ali stoletja, na 

ustreznih mestih uporabimo znak vprašaj. 

 

 

191b  Mesec 

Mesec zapisujemo v obliki MM. 

 

 

191c  Dan 

Dan zapisujemo v obliki DD. 
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PRIMERI 

1. *  

190 11 a1758 b02 c03 

191 11 a1819 b01 c08 

200 ⊔1 aVodnik bValentin 

(Datum smrti osebe je znan.) 

2. *  

190 11 a1914 b12 c14 

191 11 a1988 b02 c26 

200 ⊔1 aMilčinski bFrane f1914-1988 

(Datum smrti osebe je znan.) 

3. *  

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 11 a1928 

191 01 a1992 

200 ⊔1 aBezjak bSilva r03132 

(Leto avtoričine smrti ni zanesljivo ugotovljeno.) 

4. *  

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 10 a0106 b01 c03 

191 10 a0043 b12 c07 

200 ⊔1 aCicero bMarcus Tullius 

(Avtor je umrl leta 43 pred našim štetjem.) 

5. *  

152 ⊔⊔ bsgc 

190 01 a1162 

191 11 a1227 b08 c18 

200 ⊔0 aDžingiskan f1162?-1227 

(Datum smrti osebe je znan.) 

6. *  

152 ⊔⊔ bsgc 

190 00 a06?? 

191 00 a0627 

200 ⊔0 aAsurbanipal casirski kralj f6..-627? pr. n. št. 

(Leto smrti osebe, živeče v 7. stoletju pred našim štetjem, ni zanesljivo 

ugotovljeno.) 

7. *  

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 11 a1961 

191 11 a1996 b06 c03  

200 02 aTovarna avtomobilov in motorjev Maribor 

(Datum, ko je korporacija prenehala obstajati pod tem imenom, je znan.) 
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KONTROLNA PODPOLJA 

 

SEZNAM PODPOLJ 

 

2  Koda sistema 

3  Številka zapisa 

5  Koda za odnos 

7  Pisava osnovnega dela točke dostopa 

8  Jezik katalogizacije 

9  Jezik osnovnega dela točke dostopa 

 

 

Ta podpolja se lahko uporabljajo na enak način v različnih poljih od bloka 2XX dalje, zato so opisana 

skupaj na naslednjih straneh. Kontrolna podpolja se nahajajo pred drugimi podpolji v polju. 

Pri opisu posameznih polj pa je navedeno, katera kontrolna podpolja se lahko v njih uporabljajo. 
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PODPOLJE 2 – KODA SISTEMA 

Podpolje označuje opisna katalogizacijska pravila ali sistem predmetnih oznak, ki mu pripada točka 

dostopa. Podpolje uporabimo, kadar se sistem predmetnih oznak razlikuje od sistema, navedenega v polju 

152. 

Podpolje lahko uporabljamo v poljih 4XX in 7XX. 

Določene so naslednje vrednosti kod: 

bnf Bibliothèque nationale de France (BNF) 

lc Library of Congress Subject Headings (LCSH) 

mesh Medical Subject Headings (MeSH) 

naf NACO - authority file (NACO) 

ram Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié 

(RAMEAU) 

sears Sears List of Subject Headings (Sears) 

sgce COBISS.SI General List of Subject Headings 

 

 

PRIMER 

1. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aSava (vodotok) 

715 ⊔⊔ 2sgce 8eng aSava River 

(V polju 715 je angleška oblika imena iz polja 215.) 
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PODPOLJE 3 – ŠTEVILKA ZAPISA 

Podpolje uporabljamo v poljih 4XX, 5XX in 7XX. Vsebuje številko normativnega zapisa za točko 

dostopa iz polja 4XX, 5XX (gl. primera 1 in 3) ali 7XX (gl. primer 2). 

 

 

PRIMERI 

1.  

210 01 aFrance bMinistère de la culture et de la communication c1997-.... 

510 01 3frBN011535673 5a aFrance bMinistère de la culture c1995-1997 

(Normativni zapis ima identifikacijsko številko "frBN012345678".) 

 

210 01 aFrance bMinistère de la culture c1995-1997 

510 01 3frBN012345678 5b aFrance bMinistère de la culture et de la communication 

c1997- 

(Normativni zapis ima identifikacijsko številko "frBN011535673".) 

2. * 

200 ⊔1 7ca aРьорих bЕлена Ивановна f1879-1955 

700 ⊔1 38684645 7ca aРерих bЕлена Ивановна f1879-1955 

700 ⊔1 38684645 7ba aRerih bElena Ivanovna f1879-1955 

(Normativni zapis ima identifikacijsko številko "8684389".) 

 

200 ⊔1 7ca aРерих bЕлена Ивановна f1879-1955 

200 ⊔1 7ba aRerih bElena Ivanovna f1879-1955 

700 ⊔1 38684389 7ca aРьорих bЕлена Ивановна f1879-1955 

(Normativni zapis ima identifikacijsko številko "8684645".) 

3. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

250 ⊔⊔ aРust 

450 ⊔⊔ 2lc 3sh 85020377 5n 8eng aCarnival 

450 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11936675 5n 8fre aCarnavals 

450 ⊔⊔ 2sears 3SSEA93000244 5n 8eng aCarnival 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aFestivali 

(Zapis iz SGC. V poljih 450 je vpisana točka dostopa za izraz iz polja 250, 

oblikovana po pravilih LCSH, RAMEAU in SEARS, in podpolje 3 z 

identifikacijsko številko ustreznega zapisa v teh geslovnikih. V polju 550 je 

vpisana točka dostopa za širši izraz in identifikacijska številka ustreznega zapisa v 

SGC v podpolju 3.) 
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PODPOLJE 5 – KODA ZA ODNOS 

Podpolje uporabljamo v poljih 4XX in 5XX. Vanj lahko vnesemo kodo za odnos med točko dostopa v 

polju 4XX oz. 5XX in normativno točko dostopa v polju 2XX. 

Koda za odnos se uporablja za generiranje posebne uvodne fraze oz. navodila, ki se izpiše v napotilu (kot 

je prikazano v spodnji tabeli). Odnos, ki ga opisuje koda, je pomensko nasproten navodilu (gl. primera 2, 

3). Prisotnost navodil v napotilih je izbirna. Ni napačno, če sta uporabljena samo znaka ">" ali ">>". 

V prikazu normativnega zapisa se pomen kode za odnos uporablja dobesedno in se izpiše poleg variantne 

oz. sorodne točke dostopa (gl. primere 2, 3, 9). 

Za podrobnejša pojasnila gl. poglavje Uvod, Navodila za uporabo, Prikaz napotilnih in normativnih 

zapisov. 

Določene so naslednje vrednosti kod: 

a zgodnejše ime  

b poznejše ime 

c uradno ime 

d akronim 

e psevdonim 

f pravo ime 

g širši izraz 

h ožji izraz 

i versko ime 

j ime po poroki 

k ime pred poroko 

l skupni psevdonim 

m posvetno ime 

n oblika po drugih pravilih 

xxxc rodbina potomcev  

xxxd rodbina prednikov 

xxxe zakonec 

xxxj brat/sestra 

xxxg starš 

xxxh otrok 

xxxk član/članica 

xxxl korporacija/rodbina, ki ji oseba pripada 

xxxm ustanovitelj/ustanoviteljica 

xxxn ustanovljena entiteta 

xxxp podrejena korporacija 

xxxq nadrejena korporacija 

xxxs lastnik/lastnica 

xxxt lastnina 

xxxz drugo (odnos med agensi) 

z drugo (sorodni izraz/odnos med imeni) 
 

Primeri navodil, generiranih iz kod za odnos: 

Koda za odnos in podatek o 

odnosu 

Navodilo, generirano iz 

polja 4XX 

Navodilo, generirano iz polja 5XX 

a zgodnejše ime Glej pod poznejšim 

imenom: 

Glej tudi pod poznejšim imenom: 

b poznejše ime Glej pod zgodnejšim Glej tudi pod zgodnejšim imenom: 



Podpolje 5 COMARC/A 

Podpolje 5 - 2 © IZUM, marec 2018 

imenom: 

c uradno ime Glej pod pravim imenom: Glej tudi pod pravim imenom: 

d akronim Glej pod razširjeno obliko: Glej tudi pod razširjeno obliko: 

e psevdonim Glej pod pravim imenom: Glej tudi pod pravim imenom: 

f pravo ime Glej pod psevdonimom: Glej tudi pod psevdonimom: 

g širši izraz Glej pod ožjim izrazom: Glej tudi pod ožjim izrazom: 

h ožji izraz Glej pod širšim izrazom: Glej tudi pod širšim izrazom: 

i versko ime Glej pod posvetnim 

imenom: 

Glej tudi pod posvetnim imenom: 

j ime po poroki Glej pod imenom pred 

poroko: 

Glej tudi pod imenom pred poroko: 

k ime pred poroko Glej pod imenom po 

poroki: 

Glej tudi pod imenom po poroki: 

l skupni psevdonim Glej pod pravimi imeni 

avtorjev: 

Glej tudi pod pravimi imeni avtorjev: 

m posvetno ime Glej pod verskim imenom: Glej tudi pod verskim imenom: 

n oblika po drugih 

pravilih 

Glej pod obliko po 

veljavnih pravilih: 

Glej tudi pod obliko po veljavnih 

pravilih: 

xxxc rodbina potomcev  / Glej tudi pod rodbinskim imenom 

prednikov: 

xxxd rodbina prednikov / Glej tudi pod rodbinskim imenom 

potomcev: 

xxxe zakonec / Glej tudi pod imenom zakonca: 

xxxj brat/sestra / Glej tudi pod imenom sorojenca: 

xxxg starš / Glej tudi pod imenom otroka: 

xxxh otrok / Glej tudi pod imenom starša: 

xxxk član/članica / Glej tudi pod imenom korporacije ali 

rodbine: 

xxxl korporacija/rodbina, 

ki ji oseba pripada 

/ Glej tudi pod imenom osebe: 

xxxm ustanovitelj/ustano- 

viteljica 

/ Glej tudi pod imenom: 

xxxn ustanovljena entiteta / Glej tudi pod imenom ustanovitelja: 

xxxp podrejena korporacija / Glej tudi pod imenom nadrejene 

korporacije: 

xxxq nadrejena korporacija / Glej tudi pod imenom podrejene 

korporacije: 

xxxs lastnik/lastnica / Glej tudi pod imenom: 

xxxt lastnina / Glej tudi pod imenom lastnika: 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aOrwell bGeorge  

400 ⊔1 5f aBlair bEric Arthur 

(Eric Arthur Blair je pisal pod psevdonimom George Orwell.) 

2.  

200 ⊔0 aMarie de la Trinité cdominicaine f1904-....  

300 0⊔ aNom en religion de : Rosa Boiral. - Dominicaine au Monastère Sainte-Catherine 

de Langeac (43300, Haute-Loire) 
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400 ⊔1 5m aBoiral bRosa 

Prikaz normativnega zapisa: 

Marie de la Trinité, dominicaine, 1904 

Nom en religion de : Rosa Boiral. - Dominicaine au Monastère Sainte-Catherine de Langeac           

(43300, Haute-Loire) 

< Boiral, Rosa (posvetno ime) 

Prikaz napotila: 

Boiral, Rosa 

Glej pod verskim imenom: > Marie de la Trinité, dominicaine, 1904 

3.  

210 02 aDunedin Savings Bank 

510 02 5a aOtago Savings Bank 

Prikaz normativnega zapisa: 

Dunedin Savings Bank 

<< Otago Savings Bank (zgodnejše ime) 

Prikaz napotila: 

Otago Savings Bank 

Glej tudi pod poznejšim imenom: >> Dunedin Savings Bank 

4.  

210 02 aCoopération et aménagement cFrance 

510 02 5a aSecrétariat des missions d'urbanisme et d'habitat cFrance 

Prikaz napotila: 

Secrétariat des missions d'urbanisme et d'habitat (France) 

Glej tudi pod poznejšim imenom: >> Coopération et aménagement (France) 

5.  

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔0 aMarie et Joseph 

300 0⊔ aAuteurs de romans policiers (pour adultes et enfants). - Pseudonyme collectif de 

Corinne Bouchard (qui écrit aussi sous le nomme Corinne Arbore) (pseudonyme 

Marie), née le 4 novembre 1958 et de Pierre Mezinski (pseudonyme Joseph), né le 

1er juillet 1950; commencent à écrie en 1990 séparément sous leurs patronymes, 

mais n'ont à ce jour jamais écrit séparément sous le prénom choisi par chacum 

comme pseudonyme. 

500 ⊔1 5f aBouchard bCorinne f1958 

500 ⊔1 5f aMezinski bPierre f1950- 

6.  

200 ⊔1 aGrimm bJacob  

300 0⊔ aPisao i u suradnji s bratom Wilhelmom Grimmom 

340 ⊔⊔ aGrimm, Jakob, njemački filolog i književnik, 1785.-1863.; Grimm, Wilhelm, 

njemački filolog, brat Jakoba Grimma, 1786.-1859 

400 ⊔0 aGrim cBraća 

400 ⊔0 aGrimm cBrothers 

400 ⊔0 aGrimm cFratelli 

400 ⊔0 aGrimm cFreres 

400 ⊔0 aGrimm cGebrueder 

400 ⊔0 aGrim cVellezerit 
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400 ⊔1 aGrimm bJacob 

500 ⊔1 5xxxj aGrimm bWilhelm 

  (Pisal tudi v sodelovanju z bratom Wilhelmom Grimmom.) 
 

 
 

 

200 ⊔1 aGrimm bWilhelm 

300 0⊔ aPublikacije svih djela što ih je Wilhelm Grimm pisao zajedno sa svojim bratom 

treba tražiti pod imenom Jakoba Grimma 

400 ⊔1 aGrimm bWilhelm 

500 ⊔1 5xxxj aGrimm bJakob 

  (Publikacije, ki jih je napisal Wilhelm Grimm v sodelovanju z bratom, glej pod 

imenom Jakob Grimm.) 

7.  

220 ⊔⊔ aPicot de Gouberville cfamille 

500 ⊔1 5xxxk aGouberville bGilles de f1521?-1578 
 

 
 

 

200 ⊔1 aGouberville bGilles de f1521?-1578 

520 ⊔⊔ 5xxxl aPicot de Gouberville cfamille 

8.  

152 ⊔⊔ bnlr_sh  

200 ⊔0 aВиктория Федоровна cвеликая киягиня f1876-1936 

400 ⊔0 5k aВиктория Meлита f1876-1936 

500 ⊔0 3RU\NLR\AUTH\661269264 5xxxe aКирилл Владимирович cвеликий киязь 

f1876-1936 

520 ⊔⊔ 3RU\NLR\AUTH\661238026 5xxxl aРомановы cсемья 

520 ⊔⊔ 3RU\NLR\AUTH\66193735 5xxxl aГанноверская cдинастия английских 

королей f1714-1901 

9. *  

200 ⊔1 aBor bMatej 

400 ⊔1 5f aPavšič bVladimir 

Prikaz normativnega zapisa: 

Bor, Matej 

< Pavšič, Vladimir (pravo ime) 

10. * 

250 ⊔⊔ aStarodavna likovna umetnost 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aArheološke ostaline 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aStarodavne civilizacije 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aZgodovina likovne umetnosti 

(Izraz Arheološke ostaline je sorodni izraz izraza Starodavna likovna umetnost, 

Starodavne civilizacije in Zgodovina likovne umetnosti pa sta njegova širša 

izraza.) 
 

11. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

250 ⊔⊔ aРust 

450 ⊔⊔ 2lc 3sh 85020377 5n 8eng aCarnival 

450 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11936675 5n 8fre aCarnavals 

450 ⊔⊔ 2sears 3SSEA93000244 5n 8eng aCarnival 
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550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aFestivali 

(Zapis iz SGC. V poljih 450 je vpisana točka dostopa za izraz iz polja 250, 

oblikovana po pravilih LCSH, RAMEAU in SEARS. V podpolju 5 označimo, da 

gre za isti izraz, a je točka dostopa oblikovana po drugih pravilih.) 
12.  
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PODPOLJE 8 – JEZIK KATALOGIZACIJE  

Podpolje se uporablja v poljih 7XX in 4XX. Vanj vnesemo trimestno kodo za jezik kataloga, za katerega 

je oblikovana točka dostopa v tem polju. 

 

 

PRIMERI 

1.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre aeng  

210 01 8fre 9fre aCanada bGroupe de travail du Ministre sur la protection des enfants en 

cas d'accidents de véhicules automobiles 

710 01 8eng 9eng aCanada bMinister's Task Force on Crash Protection for Infant and 

Child Passengers in Motor Vehicles 

2.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre aeng awel 

102 ⊔⊔ aint 

230 ⊔⊔ aAmi et Amile 

730 ⊔⊔ 8eng 9eng aAmis and Amiloun 

730 ⊔⊔ 8wel 9wel aAmlyn ac Amig 

(Dela se nanašajo na francosko, angleško in valižansko literaturo.) 

3.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ alat agrc 

200 ⊔0 8fre 9fre aMarc Aurèle cempereur romain 

700 ⊔0 8eng 9lat aMarcus Aurelius Antoninus cEmperor of Rome f121-180 

(Dela se nanašajo na francosko, angleško in valižansko literaturo.) 

4.  

100 ⊔⊔ ba chrv gba 

101 ⊔⊔ apol alat aita ahrv 

102 ⊔⊔ apol avat 

200 ⊔0 8hrv 9lat aIohannes Paulus dII cpapa 

700 ⊔0 8fre 9fre aJean-Paul dII cpape 

700 ⊔0 8eng 9eng aJohn-Paul dII cPope 

5. * 

250 ⊔⊔ aZimski športi 

450 ⊔⊔ 2lc 3sh 85147041 5n 8eng aWinter sports 

450 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11950024 5n 8fre aSports d'hiver 

450 ⊔⊔ 2sears 3SSEA82005668 5n 8eng aWinter sports 

750 ⊔⊔ 2sgce 8eng aWinter sports 

 





COMARC/A Podpolje 9 

© IZUM, marec 2018 Podpolje 9 - 1 

 

PODPOLJE 9 – JEZIK OSNOVNEGA DELA TOČKE 

DOSTOPA 

Podpolje uporabljamo v poljih 2XX, 4XX, 5XX in 7XX. Vanj vnesemo trimestno kodo za jezik 

osnovnega dela točke dostopa, kadar se ta razlikuje od jezika katalogizacije, v katerem je oblikovana 

točka dostopa v tem istem polju. Osnovni del točke dostopa je tisti del točke dostopa, ki identificira 

entiteto, brez dodatkov. Vsi dodatki so namreč v jeziku katalogizacije (gl. primer 1).  

 

 

PRIMERI 

1.  

100 ⊔⊔ cfre 

200 ⊔1 9ita aNicolini da Sabbio bDomenico cimprimeur-librarie f15-- to 160-? 

(Osnovni del točke dostopa (podpolji a in b) je v italijanskem jeziku, ker pa je jezik 

katalogizacije francoščina, je dodatek k imenu (podpolje c) v francoščini.) 

2. *  

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

200 ⊔1 aShakespeare bWilliam 

400 ⊔1 9scr aŠekspir bViljem 

3. *  

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

200 ⊔1 aPeroci bEla 

400 ⊔1 9slo aPerocióva bEla 

(Oblika ženskega imena v slovaškem jeziku.) 

4. *  

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

200 ⊔1 aŽižek bSlavoj r09979 

400 ⊔1 9jpn aJijeku bSuravoi 

400 ⊔1 9jpn aJijeku bSuravoj 

400 ⊔1 9chi aQizeke bSilawore 

(Oblike imena, transliterirane iz japonščine in kitajščine.) 

5. * 

100 ⊔⊔ ba cbul gca 

200 ⊔1 7ca aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900 

200 ⊔1 7ba aSolov'ev bVladimir Sergeevic f1853-1900 

400 ⊔1 7ca aСоловьов bВладимир Сергеевич f1853-1900 

700 ⊔1 31324645 7ca 9bul aСоловьoв bВладимир Сергеевич f1853-1900 

(V polju 700 je zapisana vzporedna točka dostopa v bolgarščini.) 

6. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

152 ⊔⊔ bsgc 

200 ⊔0 aOstržek cizmišljena oseba 
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700 ⊔0 2sgce 8eng 9ita aPinocchio cFictitious character 

(Polje 700 vsebuje obliko imena, ki se uporablja v angleščini in ustreza slovenski 

obliki imena v polju 200.) 
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DOLOČILA 

 

SEZNAM PODPOLJ 

 

j  Oblikovno določilo 

x  Splošno določilo 

y  Zemljepisno določilo 

z  Časovno določilo 

 

 

Ta podpolja se lahko uporabljajo na podoben način v različnih poljih za točke dostopa, zato so opisana 

skupaj na naslednjih straneh.  

Pri opisu posameznih polj pa je navedeno, katera podpolja z določili se lahko v njih uporabljajo. 
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PODPOLJE J – OBLIKOVNO DOLOČILO 

V podpolje vnesemo izraz za podrobnejšo opredelitev vrste ali zvrsti gradiva.  

V SGC nastopajo oblikovna določila le pri točkah dostopa, ki smo jih zapisom v SGC dodali iz drugih 

sistemov predmetnih oznak (geslovnikov). 

 

 

PRIMER 

1.  

200 ⊔1 aShakespeare bWilliam f1564-1616 jQuotations  
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PODPOLJE X – SPLOŠNO DOLOČILO 

V podpolje vnesemo izraz za nadaljnjo opredelitev teme, ki jo predmetna točka dostopa predstavlja.  

V SGC uporabljamo splošna določila v napotilnih zapisih. V normativnih zapisih se podpolje x lahko 

pojavi pri točkah dostopa, ki so dodane zapisom v SGC iz drugih sistemov predmetnih oznak, in pri tistih 

sorodnih točkah dostopa, ki nastopajo v polju 2XX v katerem od napotilnih zapisov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

215 ⊔⊔ aOntario xGuidebooks  

2.  

230 ⊔⊔ aBible xMusic 

430 ⊔⊔ aBible iO.T. iPsalms xMusic 

3. * 

250 ⊔⊔ aTrgatev 

450 ⊔⊔ 2lc 3sh 85056463 5n 8eng aGrapes xHarvesting 

 
4.  
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PODPOLJE Y – ZEMLJEPISNO DOLOČILO 

V podpolje vnesemo izraz za opredelitev kraja, povezanega z entiteto, ki jo predmetna točka dostopa 

predstavlja.  

V SGC uporabljamo zemljepisna določila v napotilnih zapisih. V normativnih zapisih se podpolje y lahko 

pojavi pri točkah dostopa, ki so dodane zapisom v SGC iz drugih sistemov predmetnih oznak, in pri tistih 

sorodnih točkah dostopa, ki nastopajo v polju 2XX v katerem od napotilnih zapisov. 

 

 

PRIMERA 

1.  

250 ⊔1 aEducation yItaly  

2. * 

250 ⊔⊔ aFrancoska folklora 

450 ⊔⊔ 2lc 3sh 85050117 5n 8eng aFolklore yFrance 
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PODPOLJE Z – ČASOVNO DOLOČILO 

V podpolje vnesemo izraz za opredelitev časovnega obdobja, povezanega z entiteto, ki jo predmetna 

točka dostopa predstavlja. 

V SGC uporabljamo časovna določila v napotilnih zapisih. V normativnih zapisih se podpolje z lahko 

pojavi pri točkah dostopa, ki so dodane zapisom v SGC iz drugih sistemov predmetnih oznak, in pri tistih 

sorodnih točkah dostopa, ki nastopajo v polju 2XX v katerem od napotilnih zapisov. 

 

 

PRIMERA 

1.  

215 ⊔1 aOntario xHistory z1801-1900  

2. * 

250 ⊔⊔ aFilozofija (17. stoletje) xHistory z1801-1900  

450 ⊔⊔ aModerna filozofija (17. stoletje)  

450 ⊔⊔ aNovoveška filozofija (17. stoletje)  

450 ⊔⊔ 2lc 3sh 85100961 5n 8eng aPhilosophy, Modern z17th century 

450 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF12068081 5n 8fre aPhilosophie z17e siecle 
3.  
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2XX  BLOK NORMATIVNIH TOČK 

DOSTOPA 

 

SEZNAM POLJ 

 

200  Normativna točka dostopa – osebno ime 

210  Normativna točka dostopa – ime korporacije 

215  Normativna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime 

220  Normativna točka dostopa – rodbinsko ime 

230  Normativna točka dostopa – naslov 

240  Normativna točka dostopa – ime/naslov 

243  Normativna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila 

250  Normativna točka dostopa – občno ime 

 

 

Blok vsebuje točko dostopa, za katero je zapis kreiran. V normativnem zapisu je to normativna točka 

dostopa, v napotilnem zapisu variantna točka dostopa, v splošnem pojasnjevalnem zapisu pa 

pojasnjevalna točka dostopa. 

Vsak zapis mora vsebovati eno polje iz bloka 2XX. Polja iz bloka 2XX se lahko ponovijo samo v 

sistemih COBISS, v katerih potrebujejo točke dostopa v več pisavah. 

V poljih 2XX se uporabljata naslednji kontrolni podpolji: 

7 Pisava osnovnega dela točke dostopa 

9 Jezik osnovnega dela točke dostopa 

 

Uporaba kontrolnih podpolj je opisana v poglavju Kontrolna podpolja (pred blokom 2XX). 
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200  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

Polje vsebuje točko dostopa za osebno ime. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

200  Normativna točka dostopa – osebno ime nr 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 f Datumi nr 

 r Šifra raziskovalca* nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

0 vnaša se samo ime ali ime in priimek 

1 vnaša se priimek in ime 

 

Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v 

invertirani obliki (priimek in ime). 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolji 7 in 9 sta opisani v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

200a  Začetni element 

Del imena, ki se v točki dostopa uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča 

razvrščanje in iskanje v katalogu. Podpolje je obvezno. 

 

 

200b  Preostali del imena 

Preostali del imena (rojstno ime ali imena), kadar je začetni element priimek (gl. primere 1, 3, 

4, 8, 10, 11, 12). Če je podpolje izpolnjeno, mora biti vrednost indikatorja 1. 
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200c  Dodatki k imenu (ne datumi) 

Kakršnikoli dodatki k imenu, ki niso sestavni del imena, npr. naslovi, pridevki itd. (gl. primere 

2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15). Če je dodatkov več, podpolje ponovimo (gl. primera 4, 5). 

 

 

200d  Rimske številke 

Rimske številke, ki so del imena nekaterih papežev, vladarjev in cerkvenih dostojanstvenikov 

(gl. primera 2, 9). Če je s številko povezan pridevek (ali dodatno rojstno ime), vnesemo v to 

podpolje oboje, številko in pridevek (gl. primer 6). Če podpolje izpolnimo, moramo vrednost 

indikatorja postaviti na 0. 

 

 

200f  Datumi 

Datumi, ki so dodani osebnim imenom (gl. primere 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12). V podpolje lahko 

vnesemo tudi oznako vrste datuma (npr. rojen, umrl, obdobje delovanja), in sicer v polni ali 

okrajšani obliki (gl. primer 7). 

 

 

200r  Šifra raziskovalca* 

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS. Vnos podpolja je 

obvezen pri zapisih za vse raziskovalce, ki so vpisani v evidenco raziskovalcev na MŠZŠ. 

Uporablja se globalni šifrant raziskovalcev iz uradnih evidenc MŠZŠ z naslednjimi podatki: 

šifra raziskovalca, priimek in ime raziskovalca, dekliški priimek, leto rojstva in področje 

delovanja (gl. primer 12). 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje prednostno obliko osebnega imena, ki je določena v skladu z nacionalnimi opisnimi 

katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

Osnovni del točke dostopa, ki identificira osebno ime, tvori vsebina podpolj a, b in d. 

V sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več pisavah, je polje ponovljivo.  

 

 

SORODNA POLJA 

400 VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

500 SORODNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

700 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – OSEBNO IME 
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PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aHorne, bDonald, f1921- 

2.  

200 ⊔0 aAlexander dI, cEmperor of Russia, f1771-1825 

3.  

200 ⊔1 aRiano y Montero, bJuan Facundo, f1828-1901 

4.  

200 ⊔1 aArundel, bPhilip Howard, cSaint, cEarl of 

5.  

200 ⊔0 aAlexandra, cEmpress, cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia 

6.  

200 ⊔0 aJohn dII Comnenus, cEmperor of the East 

7.  

200 ⊔0 aJoannes, cDiaconus, ffl. 1226-1240 

8. *  

200 ⊔1 aMilčinski bFrane f1914-1988 

9. *  

200 ⊔0 aJoannes Paulus dII cpapež 

10. *  

200 ⊔1 aBešter bJanez f11.9.1955- 

 

200 ⊔1 aBešter bJanez f4.6.1955- 

(Če sta soimenjaka rojena istega leta, ju natančneje identificiramo s celotnim 

datumom rojstva.) 

11. *  

200 ⊔1 aPirnat bMiha cml. 

 

200 ⊔1 aPirnat bMiha cst. 

12. *  

200 ⊔1 aNovak bHelena f1934- r04278 

13. *  

200 ⊔1 7cb aНушић bБранислав f1864-1938 

200 ⊔1 7ba aNušić bBranislav f1864-1938 

(Polje 200 ponavljamo le za normativno točko dostopa v drugi pisavi. Pri 

alternativnih pisavah obvezno vnašamo kodo za pisavo osnovnega dela točke 

dostopa.) 
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14. * 

200 ⊔1 7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881 

200 ⊔1 7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881 

700 ⊔1 310126949 7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881 

(Normativni točki dostopa sta v alternativnih pisavah, cirilici in latinici. V sistemu 

COBISS.BG uporabljajo še tretjo normativno točko dostopa, ki je v bolgarski 

cirilici, zato se nahaja v ločenem zapisu. Zapisa sta med seboj povezana preko 

polja 700.) 

 

200 ⊔1 7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881 

700 ⊔1 310127205 7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881 

700 ⊔1 310127205 7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881 

(Normativna točka dostopa je v bolgarski cirilici. Zapis je preko polj 700 povezan 

z izvirno obliko imena v ruski cirilici in alternativno transliterirano obliko v 

latinici.) 

15. * 

200 ⊔0 aDioniz cgrško božanstvo 

(Zapis iz SGC.) 
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210  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME 

KORPORACIJE 

Polje vsebuje točko dostopa za ime korporacije ali sestanka. 

Imena političnoteritorialnih enot sama zase, ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje, obravnavamo 

kot korporacije (polje 210). Kot korporacije obravnavamo tudi imena političnoteritorialnih enot, ki jim 

sledi podrazdelek za korporacijo in ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje ali kot predmetne točke 

dostopa. Imena političnoteritorialnih enot, ki se uporabljajo kot predmetne točke dostopa, sama zase ali 

samo z dodanimi predmetnimi določili obravnavamo kot imena ozemelj (polje 215). 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

210  Normativna točka dostopa – ime korporacije nr 

 a Začetni element nr 

 b Podrazdelek r 

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator r 

 d Zaporedna številka sestanka nr 

 e Kraj sestanka r 

 f Datum sestanka nr 

 g Invertirani element nr 

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta korporacije 

0 ime korporacije 

1 sestanek 

2  Način vnosa imena 

0 ime v invertirani obliki 

1 ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo  

2 ime v naravnem vrstnem redu 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolji 7 in 9 sta opisani v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

210a  Začetni element 

Del imena, ki se v točki dostopa uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča 
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razvrščanje in iskanje v katalogu. Podpolje je obvezno. 

 

 

210b  Podrazdelek 

Ime hierarhično podrejene korporacije, kadar ime vključuje hierarhijo (gl. primera 1, 9), ali ime 

korporacije, podrejene političnoteritorialni enoti (gl. primere 2, 7, 11). Podpolje ne vključuje 

pojasnil, ki jih dodajamo zaradi razlikovanja med ustanovami z enakim imenom (gl. podpolja c, 

g in h). Podpolje ponovimo, kadar sta v hierarhiji več kot dva nivoja. 

 

 

210c  Dodatek k imenu ali kvalifikator 

Kakršenkoli dodatek, ki ga imenu korporacije doda katalogizator, razen številke, leta in kraja 

sestanka (gl. primere 3, 4, 8, 9, 12). 

 

 

210d  Zaporedna številka sestanka 

Zaporedna številka sestanka (gl. primera 4, 10). 

 

 

210e  Kraj sestanka 

Kraj sestanka, kadar ta podatek potrebujemo kot del točke dostopa (gl. primere 4, 5, 10). 

 

 

210f  Datum sestanka 

Datum sestanka, kadar ga potrebujemo kot del točke dostopa (gl. primere 4, 5, 10). 

 

 

210g  Invertirani element 

Katerikoli del imena korporacije, ki je odstranjen z začetka imena, zato da je korporacija 

vnesena pod besedo, po kateri jo bomo najverjetneje iskali. To podpolje se pogosteje uporablja 

pri variantnih točkah dostopa (gl. primer 4 pri polju 410). 

 

 

210h  Del imena, ki ni začetni ali invertirani element 

Pri invertirani obliki imena vnesemo v to podpolje del imena, ki ni začetni ali invertirani 

element.  
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje prednostno obliko imena korporacije, ki je določena v skladu z nacionalnimi opisnimi 

katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

Osnovni del točke dostopa, ki identificira ime korporacije, tvori vsebina podpolj a, b, g in h. 

V sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več pisavah, je polje ponovljivo. 

 

 

SORODNA POLJA 

150 KODIRANI PODATKI ZA IME KORPORACIJE 

410 VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

510 SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

710 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – IME 

KORPORACIJE 

 

 

PRIMERI 

1.  

210 02 aBrunel University. bEducation Liaison Centre 

2.  

210 01 aOntario. bOffice of Arbitration 

3.  

210 02 aPomorski muzej c(Kotor) 

4.  

210 12 aLabour Party c(Great Britain). bConference d(72nd ; f1972 ; eBlackpool, 

Lancashire) 

5.  

210 12 aNorth Carolina Conference on Water Conservation f(1975 ; eRaleigh) 

6.  

210 02 aChurch of England 

7.  

210 01 aUnited States bArmy 

8. *  

210 02 aGoriški muzej cNova Gorica 

(Imenu korporacije je kot kvalifikator dodano zemljepisno ime.) 

9. *     

210 02 aGospodarska zbornica Slovenije bObmočna zbornica Zasavje cTrbovlje 

(Nesamostojna korporacija, ki se identificira z nadrejeno institucijo.) 
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10. *  

210 12 aOrtopedski dnevi d19 f2001 eLjubljana 

(Sestanek, določen z zaporedno številko, krajem in letom sestanka.) 

11. *  

210 01 aSlovenija bSlovenska vojska 

(Korporacija je organ političnoteritorialne enote.) 

12. *  

210 02 aAvrora ckrižarka 

(Zapis iz SGC.) 
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215  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME 

POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI ZEMLJEPISNO IME 

Polje vsebuje točko dostopa za ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime. 

Imena političnoteritorialnih enot, ki se uporabljajo kot predmetne točke dostopa, sama zase ali samo z 

dodanimi predmetnimi določili obravnavamo kot imena ozemelj (polje 215). Imena političnoteritorialnih 

enot sama zase, ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje, obravnavamo kot korporacije (polje 210). 

Kot korporacije obravnavamo tudi imena političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek za 

korporacijo in ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje ali kot predmetne točke dostopa.   

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

215 

 

Normativna točka dostopa – ime 

političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime 

nr 

 a Začetni element nr 

 x Splošno določilo r 

 z Časovno določilo r 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolji x in z sta opisani v poglavju Določila, podpolje 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

215a  Začetni element 

Del imena, ki se v točki dostopa uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča 

razvrščanje in iskanje v katalogu. Podpolje je obvezno. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje prednostno obliko imena teritorialne enote ali zemljepisnega imena, ki je oblikovana v 

skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

V SGC uporabljamo splošna in časovna določila le v napotilnih zapisih. 
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SORODNA POLJA 

415 VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI 

ZEMLJEPISNO IME 

515 SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI 

ZEMLJEPISNO IME 

715 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – IME 

POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI ZEMLJEPISNO IME 

 

 

PRIMERI 

1.  

215 ⊔⊔ aUnited States xHistory 

2.  

215 ⊔⊔ aOntario xGuidebooks 

3.  

215 ⊔⊔ aOntario xHistory z1801-1900 

4.  

215 ⊔⊔ aRocky Mountains 

5. * 

215 ⊔⊔ aIštarina vrata (Babilon) 

6. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aGlinje (Občina Braslovče, Slovenija) 

(Zapis za kraj Glinje v Savinjski regiji.) 

 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aGlinje (Občina Cerklje na Gorenjskem, Slovenija) 

(Zapis za kraj Glinje v Gorenjski regiji.) 

7. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aLuna 

8. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aKrka (Slovenija : vodotok) 
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220  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME 

Polje vsebuje točko dostopa za rodbinsko ime. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

220  Normativna točka dostopa – rodbinsko ime nr 

 a Začetni element nr 

 c Tip rodbine nr 

 f Datumi nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolje 9 je opisano v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

220a  Začetni element 

Rodbinsko ime kot iskalni element. Podpolje je obvezno.  

 

 

220c  Tip rodbine 

Splošni izraz za tip rodbine, ki vsebuje kategorije, kot so klan, dinastija, družinska enota, 

patriarhija, matriarhija itd.   

 

 

220f  Datumi 

Datumi, povezani z rodbino, kadar jih potrebujemo kot del točke dostopa (gl. primer 2). 
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje prednostno obliko rodbinskega imena, ki je določena v skladu z nacionalnimi opisnimi 

katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

Osnovni del točke dostopa, ki identificira ime rodbine, tvori vsebina podpolja a. 

 

 

SORODNA POLJA 

420 VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME  

520 SORODNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME 

720 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – RODBINSKO IME 

 

 

PRIMERI 

1.  

220 ⊔⊔ aDuecker cFamily 

2.  

220 ⊔⊔ aPahlavi cDynasty f1925-1979 

3.  

220 ⊔⊔ aBragança cCasa de 

4. * 

220 ⊔⊔ 9ita aCoronini cplemiška rodbina 

(Zapis iz SGC.) 

5. * 

220 ⊔⊔ aHabsburžani cvladarska rodbina 

(Zapis iz SGC.) 
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230  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV 

Polje vsebuje točko dostopa za naslov. Točka dostopa za naslov povezuje zapise za vse izdaje nekega 

dela, ki je izšlo pod različnimi naslovi, ali zapise za enote v zbirki. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

230  Normativna točka dostopa – naslov nr 

 a Začetni element nr 

 b Splošna oznaka gradiva r 

 h Oznaka podrejenega dela r 

 i Naslov podrejenega dela r 

 k Datum izida nr 

 l Oblikovni podrazdelek nr 

 m Jezik  nr 

 n Razni podatki r 

 q Različica (ali datum različice) nr 

 r Način izvedbe (v glasbi) r 

 s Številčna oznaka (v glasbi) r 

 u Tonski način (v glasbi) nr 

 w Priredba (v glasbi) nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolje 9 je opisano v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

230a  Začetni element 

Naslov, pod katerim je delo znano, brez dodatnih pojasnil ali navedb posameznih delov. 

Podpolje je obvezno.  

 

 

230b  Splošna oznaka gradiva 

Besedilo splošne oznake gradiva. 
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230h  Oznaka podrejenega dela 

Oznaka podrejenega dela, če je enota, na katero se naslov nanaša, le del dela, poimenovanega z 

naslovom (gl. primer 8). Ponovljivo za podrazdelek oz. nadaljnjo delitev (gl. primer 9). 

 

 

230i  Naslov podrejenega dela 

Naslov podrejenega dela, če je enota, na katero se naslov nanaša, le del dela, poimenovanega z 

naslovom (gl. primer 9). Ponovljivo za podrazdelek oz. nadaljnjo delitev. 

 

 

230k  Datum izida   

Datum izida, če je dodan naslovu. 

 

 

230l  Oblikovni podrazdelek  

Standardna fraza, ki jo dodamo točki dostopa za dodatno označitev naslova (gl. primer 1). 

 

 

230m  Jezik 

Jezik enote, če ga potrebujemo kot del naslova (gl. primere 1, 4, 8). Če je delo v več jezikih, 

vnesemo vse jezike v eno podpolje m (gl. primer 11). 

 

 

230n  Razni podatki 

Informacije, ki jih ne moremo vnesti v kako drugo podpolje.  

 

 

230q  Različica (ali datum različice) 

Identifikacija izdaje dela, ki ga enota predstavlja; to je lahko ime ali izvirno leto izida verzije 

(gl. primer 1).  

 

 

230r  Način izvedbe (v glasbi)   

Instrumentacija enote itd. (gl. primer 10). 
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230s  Številčna oznaka (v glasbi) 

Številka, ki jo za razlikovanje del dodeli skladatelj ali kdo drug. To je lahko številka serije, 

opusa ali številka iz tematskega kazala, kot številka je lahko uporabljen tudi datum (gl. primer 

10).  

 

 

230u  Tonski način (v glasbi)   

Tonski način kot del naslova (gl. primer 10). 

 

 

230w  Priredba (v glasbi)  

Navedba o tem, da je glasbeno delo priredba (gl. primer 2).  

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje prednostno obliko naslova, ki je določena v skladu z nacionalnimi opisnimi 

katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

Osnovni del točke dostopa, ki identificira naslov, tvori vsebina podpolj a, i in h.  

 

 

SORODNA POLJA 

430 VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV  

530 SORODNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV 

730 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – NASLOV 

 

 

PRIMERI 

1.  

230 ⊔⊔ aBible mEnglish qAuthorized lSelections 

2.  

230 ⊔⊔ aGod save the King warr 

3.  

230 ⊔⊔ aCrónica de los Reyes de Castilla 

4.  

230 ⊔⊔ aJuliana mMiddle English 
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5.  

154 ⊔⊔ aa 

230 ⊔⊔ aCBMS regional conference series in mathematics 

6.  

154 ⊔⊔ ab 

230 ⊔⊔ aCambridge history of Iran 

7.  

154 ⊔⊔ ac 

230 ⊔⊔ aViking books 

8.  

230 ⊔⊔ aIliad hBook 24 mEnglish 

9.  

230 ⊔⊔ aPièces de viole h4e livre h23e partie iArabesque 

10.  

230 ⊔⊔ aConcertos roboes(2), string orchestra sop.9, no.3 uF major 

11.  

230 ⊔⊔ a≠Le ≠malade imaginaire mEnglish & French 

12. * 

230 ⊔⊔ aKumranski rokopisi 
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240  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/NASLOV 

Polje vsebuje točko dostopa za ime/naslov. Točka dostopa za ime/naslov povezuje zapise za različne 

izdaje nekega dela ali enot v zbirki. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

240  Normativna točka dostopa – ime/naslov nr 

 a Ime nr 

 t Naslov nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolje 9 je opisano v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

240a  Ime 

Ime osebe, korporacije ali rodbine, ki nosi primarno intelektualno odgovornost za delo, vpisano 

v podpolju t. Kadar je v podpolju a združenih več standardnih podpolj, je treba za ločevanje 

elementov uporabiti ločila po ISBD.  

 

 

240t  Naslov 

Naslov, po katerem je delo znano. Kadar je v podpolju t združenih več standardnih podpolj, je 

treba za ločevanje elementov uporabiti ločila po ISBD. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje prednostno obliko imena/naslova, ki je določena v skladu z nacionalnimi opisnimi 

katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 
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SORODNA POLJA 

440 VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME/NASLOV 

540 SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME/NASLOV 

740 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – IME/NASLOV 

 

 

PRIMERA 

1.  

240 ⊔⊔ aMozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) tDon Giovanni. KV527 (Prague) 

2. * 

240 ⊔⊔ aCankar, Ivan, 1876-1918 tNa klancu 
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243  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/ 

DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN RELIGIOZNA 

BESEDILA 

Polje vsebuje normativno točko dostopa za ime/dogovorjeni naslov za predpisovalna pravna in religiozna 

besedila, izdana pod določeno jurisdikcijo (običajno države) ali cerkvijo. Normativne točke dostopa za 

pravna in religiozna besedila so običajno oblikovane z imenom jurisdikcije ali cerkve in z dogovorjenim 

naslovom. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

243 

 

Normativna točka dostopa – ime/dogovorjeni 

naslov za pravna in religiozna besedila 

nr 

 a Začetni element nr 

 b Podrazdelek r 

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator r 

 f Datum pravnega dokumenta ali različice  nr 

 i Naslov podrejenega dela r 

 l Oblikovni podrazdelek nr 

 n Razni podatki nr 

 t Dogovorjeni naslov nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

1 ime, vneseno pod državo ali drugim 

zemljepisnim imenom  

2 ime, vneseno pod drugo obliko imena 

 

Vrednost 1 drugega indikatorja se uporablja pri zemljepisnih imenih pod jurisdikcijo. 

Vrednost 2 drugega indikatorja se uporablja pri imenih cerkva. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolje 9 je opisano v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

243a  Začetni element 

Začetni element imena jurisdikcije, pod katerim so objavljeni vsi zakoni in drugi zakonski 



243 COMARC/A 

243 - 2 © IZUM, marec 2018 

predpisi. Podpolje je obvezno.  

 

 

243b  Podrazdelek 

Ime, kadar vključuje hierarhijo, nižjega nivoja v hierarhiji jurisdikcije, pod katero so izdani 

zakoni in drugi zakonski predpisi. Podpolje ponovimo, kadar sta v hierarhiji več kot dva nivoja.  

 

 

243c  Dodatek k imenu ali kvalifikator 

Kakršenkoli dodatek, ki ga je k imenu jurisdikcije, pod katero so izdani zakoni in drugi 

zakonski predpisi, zaradi razlikovanja homonimnih jurisdikcij dodal katalogizator. 

 

 

243f  Datum pravnega dokumenta ali različice  

Datum pravnega dokumenta ali različice, kadar je dodan v normativno točko dostopa za 

dogovorjeni naslov (gl. primera 2, 4). 

 

 

243i  Naslov podrejenega dela 

Naslov podrejenega dela, če je enota, na katero se dogovorjeni naslov nanaša, le del dela, 

poimenovanega z dogovorjenim naslovom (gl. primer 2). Ponovljivo za nadaljnjo delitev (gl. 

primer 3). 

 

 

243l  Oblikovni podrazdelek  

Standardna fraza, ki jo dodamo točki dostopa za dodatno označitev dogovorjenega naslova. 

 

 

243n  Razni podatki 

Informacije, ki jih ne moremo vnesti v kako drugo podpolje.  

 

 

243t  Dogovorjeni naslov 

Normativna oblika dogovorjenega naslova za besedilo, ki ga katalogiziramo.  
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje prednostno obliko imena/dogovorjenega naslova, ki je določena v skladu z nacionalnimi 

opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

Osnovni del točke dostopa, ki identificira ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila, tvori 

vsebina podpolj a, b, e in i. 

 

 

SORODNA POLJA 

443 VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN 

RELIGIOZNA BESEDILA 

543 SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN 

RELIGIOZNA BESEDILA 

743 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – 

IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN RELIGIOZNA BESEDILA 

 

 

PRIMERI 

1.  

243 ⊔1 aPortugal tLeis, decretos, etc. 

2.  

243 ⊔1 aPortugal tLeis, decretos, etc. iCódigo de processo penal f1987 

3.  

243 ⊔2 aCatholic church tLiturgy iMissale iKyriale 

4. *  

106 ⊔⊔ a2 

243 ⊔1 aFrancija tUstava f1791 

5. *  

106 ⊔⊔ a2 

243 ⊔1 aTrst (Italija : mestna občina) tStatusi 
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250  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OBČNO IME 

Polje vsebuje predmetno točko dostopa v obliki občnega imena.   

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

250  Normativna točka dostopa – občno ime nr 

 a Začetni element nr 

 x Splošno določilo r 

 y Zemljepisno določilo r 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolji x in y sta opisani v poglavju Določila, podpolje 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

250a  Začetni element 

Izraz v obliki, ki jo predpisuje uporabljeni sistem predmetnih točk dostopa.   

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje prednostno obliko občnega imena kot predmetne točke dostopa, ki je določena v skladu s 

sistemom predmetnih oznak. 

V SGC uporabljamo splošna in zemljepisna določila le v napotilnih zapisih. 

 

 

SORODNA POLJA 

450 VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OBČNO IME 

550 SORODNA TOČKA DOSTOPA – OBČNO IME 

750 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – OBČNO IME  
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PRIMERI 

1.  

250 ⊔⊔ aEducation yItaly 

2.  

250 ⊔⊔ aConstruction industry xLaw and legislation 

3.  

250 ⊔⊔ aBiology xPeriodicals 

4. * 

250 ⊔⊔ aAntropologija 

5. * 

152 ⊔⊔ asgc 

250 ⊔⊔ aOrganska sinteza (Kemija) 
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3XX  BLOK ZA OPOMBE 

 

SEZNAM POLJ 

 

300  Informativna opomba 

305  Opomba z besedilnim napotilom "glej tudi" 

310  Opomba z besedilnim napotilom "glej" 

320  Splošna pojasnjevalna opomba 

330  Splošna opomba o pomenskem obsegu 

340  Opomba o biografiji in delovanju 

356  Geografska opomba 

 

 

Opombe v normativnih zapisih se uporabljajo za podajanje zgodovinskih podatkov o točki dostopa ali pa 

za dodatne informacije, kadar preprosta napotila, ki se generirajo iz variantnih in sorodnih točk dostopa, 

ne morejo zadovoljivo pojasniti odnosa med temi točkami dostopa in normativno točko dostopa. Opomba 

v napotilnem zapisu pojasnjuje odnos med napotilno točko dostopa in normativnimi točkami dostopa, h 

katerim usmerja napotilo. Opomba v splošnem pojasnevalnem zapisu podaja pravila, ki se uporabljajo za 

oblikovanje in razvrščanje tistih normativnih točk dostopa, za katere pričakujemo, da jih bomo našli v 

obliki, podani v pojasnjevalni točki dostopa. 

Opombe v bloku 3XX so namenjene uporabnikom in so napisane v obliki, primerni za javni prikaz. 

Opombe, namenjene katalogizatorjem, so v bloku za informacije o viru podatkov 8XX. 
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300  INFORMATIVNA OPOMBA 

Polje uporabljamo v normativnih ali napotilnih zapisih za pojasnitev odnosa med točko dostopa v polju 

2XX in drugimi entitetami (gl. primere 1, 2, 4, 5, 6, 7). V polje vnašamo tudi podatke, ki so v pomoč pri 

identifikaciji točke dostopa (gl. primer 3). 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

300  Informativna opomba r 

 a Besedilo opombe nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta opombe 

0 opomba se nanaša na nepredmetno uporabo 

točke dostopa  

 1 opomba se nanaša na predmetno uporabo točke 

dostopa 

2 - - 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

300a  Besedilo opombe 

Besedilo opombe v jeziku katalogizacije. 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aØrn, bB. 

300 0⊔ aJoint pseudonym of Mette Bader, Hans Jørn Christensen, Jørgen Døør and 

others. 

500 ⊔1 5f aBader, bMette 

500 ⊔1 5f aChristensen, bHans Jørn 

500 ⊔1 5f aDøør, bJørgen, f1933- 

 

200 ⊔1 aBader, bMette 

500 ⊔1 5l aØrn, bB. 
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200 ⊔1 aChristensen, bHans Jørn 

500 ⊔1 5l aØrn, bB. 

 

200 ⊔1 aDøør, bJørgen, f1933- 

500 ⊔1 5l aØrn, bB. 

2.  

210 01 aOntario. bOffice of Arbitration 

300 0⊔ aReplaced Ontario Labour-Management Arbitration Commission on Sept. 1, 

1979. 

510 02 5a aOntario Labour-Management Arbitration Commission 

 

210 02 aOntario Labour-Management Arbitration Commission 

300 0⊔ aReplaced by Ontario. Office of Arbitration on Sept. 1, 1979. 

510 01 5b aOntario. bOffice of Arbitration 

3.  

210 01 aCanada. bRoyal Commission on Banking Finance 

300 0⊔ aEstablished Oct. 18, 1961. Final report submitted Feb. 4, 1964. Chairman: Dana 

Harris Porter. 

(Primer opombe brez napotil.) 

4. *  

200 ⊔1 aPaganel bJožef 

300 0⊔ aJožef Paganel je skupni psevdonim Emila Filipčiča in Branka Gradišnika 

500 ⊔1 5f aFilipčič bEmil 

500 ⊔1 5f aGradišnik bBranko 

5. *  

200 ⊔1 aCevc bEmilijan r02122 

300 0⊔ aPsevdonimi pri leposlovju in prevodih 

400 ⊔1 5e aRošte bVlado 

400 ⊔1 5e aSkržolec bJanez 

400 ⊔1 5e aZakalar bJoža 

400 ⊔1 5e aKosem bPeter 

6. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

250 ⊔⊔ aKmečka vojna (1524-1525) 

300 1⊔ aKmečki upor v srednji in južni Nemčiji 1524-1525 proti zbiranju moči v rokah 

deželnih gospodov; največja ljudska vstaja v nemški zgodovini nasploh. 

7. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

250 ⊔⊔ aPotočka zijalka (Slovenija : arheološko najdišče) 

300 1⊔ aJama na Olševi, Slovenija; arheološko najdišče iz mlajšega paleolitika; med 

letoma 1928-1935 ga je raziskoval Srečko Brodar. 
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305  OPOMBA Z BESEDILNIM NAPOTILOM "GLEJ TUDI"  

Polje uporabljamo v normativnem zapisu, kadar ustreznega napotila "glej tudi" ni mogoče generirati samo 

iz vsebine enega ali več polj 5XX, ki se nahajajo v normativnih zapisih za sorodne točke dostopa. Vsako 

od normativnih točk dostopa, h kateri napotimo, in frazo "glej tudi" (ali podobno) navedemo v polju 305. 

Če z opombo ne napotimo neposredno k drugi normativni točki dostopa, ker vsebuje le primere, tedaj 

pripadajočih sorodnih točk dostopa ne navedemo v poljih 5XX. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

305  Opomba z besedilnim napotilom "glej tudi" r 

 a Uvodna fraza nr 

 b Točka dostopa, h kateri se napoti r 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta opombe 

0 opomba se nanaša na nepredmetno uporabo 

točke dostopa 

 1 opomba se nanaša na predmetno uporabo točke 

dostopa 

2 - - 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

305a  Uvodna fraza 

Uvodna fraza, ki uvaja napotilo "glej tudi". 

 

 

305b  Točka dostopa, h kateri se napoti 

Sorodna točka dostopa, ki jo uporabljamo za iskanje v katalogu. Točko dostopa prepišemo v 

skladu s pravili, ki jih uporablja ustanova, vključno z zahtevanimi ločili med podatki. 
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PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aPage, bH.A. 

305 

 
0⊔ 

 

aFor works of this author written under his real name, see also bJapp, Alexander 

H. 

305 0⊔ aFor works written under another pseudonym, see also bGray, E. Condor. 

2.  

200 ⊔⊔ aCollectors and collecting 

305 1⊔ aSee also subdivisions bCollectors and collecting aand bCollection and 

preservation aunder names of objects collected, e.g., bPostage stamps—Collectors  

and collecting, bZoological specimens—Collection and preservation. 

(Opomba vsebuje primere, vendar ne kaže na druge posebne normativne točke 

dostopa, zato tudi ne vsebuje sorodnih točk dostopa v poljih 5XX za točko 

dostopa, ki je navedena kot primer. Taki zapisi morajo vsebovati polje 825, ki 

citira ta zapis.) 

        

250 ⊔⊔ aPostage stamps 

825 1⊔ aExample under Collectors and collecting. 

3. * 

250 ⊔⊔ aPtice plenivke 

305 1⊔ aGlej tudi imena posameznih ptic plenivk, npr. bJastrebi bSove 

(Opomba v polju 305 ne napoti neposredno k drugi točki dostopa.) 

4. * 

250 ⊔⊔ aPomorske operacije in bitke 

305 1⊔ aGlej tudi imena posameznih pomorskih operacij ali bitk, npr. bBitka pri 

Trafalgarju (1805) 

305 1⊔ aGlej tudi gesla vrste "[Pridevnik za ime države] pomorske operacije", npr. 

bJaponske pomorske operacije 

  (Opombi v polju 305 ne napotita neposredno k drugim normativnim točkam 

dostopa. Prva opomba vsebuje več primerov.) 

5. * 

250 ⊔⊔ aAfričani 

305 1⊔ aGlej tudi imena afriških ljudstev, npr. bBantuji bGrmičarji (afriško ljudstvo) 

305 1⊔ aGlej tudi gesla, ki se začenjajo z Afrišk- 

  (Opombi v polju 305 ne napotita neposredno k drugim normativnim točkam 

dostopa. Prva opomba vsebuje več primerov, druga pa nobenega.) 
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310  OPOMBA Z BESEDILNIM NAPOTILOM "GLEJ" 

Polje uporabljamo v napotilnih zapisih, kadar ustreznega napotila "glej" ni mogoče generirati samo iz 

vsebine enega ali več polj 4XX. Vsako od točk dostopa, h kateri napotimo, in frazo "glej" (ali podobno) 

navedemo v polju 310. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

310  Opomba z besedilnim napotilom "glej" r 

 a Uvodna fraza r 

 b Točka dostopa, h kateri se napoti r 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta opombe 

0 opomba se nanaša na nepredmetno uporabo 

točke dostopa 

 1 opomba se nanaša na predmetno uporabo točke 

dostopa 

2 - - 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

310a  Uvodna fraza 

Uvodna fraza, ki uvaja napotilo "glej". 

 

 

310b  Točka dostopa, h kateri se napoti 

Normativna točka dostopa, ki jo uporabljamo za iskanje v katalogu. Točko dostopa prepišemo 

v skladu s pravili, ki jih uporablja ustanova, vključno z zahtevanimi ločili med podatki. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

V SGC točka dostopa iz polja 2XX v napotilnem zapisu nikoli ne nastopa tudi kot variantna točka 

dostopa v polju 4XX v nobenem od normativnih zapisov, h katerim smo napotili v polju 310. 

 



310 COMARC/A 

310 - 2 © IZUM, marec 2018 

PRIMERI 

1. * 

250 ⊔⊔ aKmetijske subvencije 

310 1⊔ aRabi kombinacijo bKmetijstvo a+ bSubvencije 

  (Točke dostopa iz napotilnega zapisa ni mogoče dodati kot variantno točko 

dostopa v nobenega od obeh normativnih zapisov. Namesto točke dostopa iz 

napotilnega zapisa se pri gesljenju uporablja kombinacija točk dostopa iz 

normativnih zapisov.) 

 

250 ⊔⊔ aKmetijstvo 

  (Normativni zapis.) 

 

250 ⊔⊔ aSubvencije 

  (Normativni zapis.) 

2. * 

250 ⊔⊔ aVojaške operacije in bitke (Rim) 

310 1⊔ aRabi kombinacijo bVojaške operacije in bitke a+ bRim 

  (Točke dostopa iz napotilnega zapisa ni mogoče dodati kot variantno točko 

dostopa v nobenega od obeh normativnih zapisov. Namesto točke dostopa iz 

napotilnega zapisa se pri gesljenju uporablja kombinacija točk dostopa iz 

normativnih zapisov.) 

 

250 ⊔⊔ aVojaške operacije in bitke 

  (Normativni zapis.) 

 

250 ⊔⊔ aRim 

  (Normativni zapis.) 

3. * 

250 ⊔⊔ aCerkvena zgodovina (600-1500, srednji vek) 

310 1⊔ aRabi kombinacijo bCerkvena zgodovina a+ bSrednji vek 

  (Točke dostopa iz napotilnega zapisa ni mogoče dodati kot variantno točko 

dostopa v nobenega od obeh normativnih zapisov. Namesto točke dostopa iz 

napotilnega zapisa se pri gesljenju uporablja kombinacija točk dostopa iz 

normativnih zapisov.) 

 

250 ⊔⊔ aCerkvena zgodovina 

  (Normativni zapis.) 

 

250 ⊔⊔ aSrednji vek 

  (Normativni zapis.) 

4. * 

215 ⊔⊔ aBenetke (Italija : 16. stoletje) 

310 1⊔ aRabi kombinacijo bBenetke (Italija) a+ bZgodovina a+ b16. stoletje 

  (Točke dostopa iz napotilnega zapisa ni mogoče dodati kot variantno točko 
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dostopa v nobenega od normativnih zapisov. Namesto točke dostopa iz 

napotilnega zapisa se pri gesljenju uporablja kombinacija točk dostopa iz 

normativnih zapisov.) 

 

215 ⊔⊔ aBenetke (Italija) 

  (Normativni zapis.) 

 

250 ⊔⊔ aZgodovina 

  (Normativni zapis.) 

 

250 ⊔⊔ a16. stoletje 

  (Normativni zapis.) 

 





COMARC/A 320 

© IZUM, marec 2018 320 - 1 

 

320  OPOMBA S SPLOŠNIM POJASNJEVALNIM 

NAPOTILOM  

Polje uporabljamo v splošnih pojasnjevalnih zapisih za pojasnila, ki so v pomoč pri iskanju in 

razvrščanju. Beseda ali besedna zveza, od katere napotimo, je podana v polju 2XX, pojasnilo pa v polju 

320. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

320  Opomba s splošnim pojasnjevalnim napotilom nr 

 a Besedilo opombe r 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

320a  Besedilo opombe 

Besedilo pojasnjevalne opombe. 

 

 

PRIMER 

1.  

001 ⊔⊔ bz 

200 ⊔0 aDe la 

320 ⊔⊔ aFor names beginning with a prefix, search under the prefix (under each element 

if the prefix is made up of multiple words) as well as under the name following the 

prefix. 

(Koda v podpolju 001b označuje splošni pojasnjevalni zapis. V opombi je podano 

navodilo za iskanje osebnih imen, ki se začenjajo s predpono.) 
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330  SPLOŠNA OPOMBA O POMENSKEM OBSEGU 

Polje uporabljamo v normativnih zapisih, za opis pomenskega obsega točke dostopa v polju 2XX. 

Informacije o pomenskem obsegu lahko natančneje opredelijo potencialno dvoumen izraz, podajo razlike 

med podobnimi izrazi, navodila za uporabnike itd. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

330  Splošna opomba o pomenskem obsegu r 

 a Besedilo opombe nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta opombe 

0 opomba se nanaša na nepredmetno uporabo 

točke dostopa  

 1 opomba se nanaša na predmetno uporabo točke 

dostopa 

2 - - 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

330a  Besedilo opombe 

Besedilo opombe o pomenskem obsegu. 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔0 aÉtienne d'Athènes 

330 0⊔ aNe pas confondre avec Stephanus Alexandrinus, du Ier siècle, commentateur 

d'Aristote 

2. *  

200 ⊔1 aLampe Kajtna bMojca 

330 0⊔ aNe zamenjuj z Lampe Mojca 

3. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

250 ⊔⊔ aElektrični aparati 
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330 1⊔ aPod tem geslom najdemo dela o malih električnih strojih in napravah. Dela o 

velikih strojih, gnanih z elektriko, najdemo pod Električni stroji. 

4. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

250 ⊔⊔ aBalade (Vokalna glasba) 

330 1⊔ aPod tem geslom najdemo zbirke vokalnih skladb na besedila balad; pod tem 

geslom in geslom Glasbene študije najdemo tudi dela o teh skladbah. 

Instrumentalne skladbe najdemo pod Balade (instrumentalna glasba). 

330 1⊔ aBalade v določenem jeziku najdemo pod dodatnim geslom vrste "[Pridevnik za 

ime jezika] balade" oz. "[Pridevnik za ime jezika] balade in romance", npr. Balade 

(vokalna glasba) / Staronordijske balade; Balade (vokalna glasba) / Slovenske 

balade in romance. 
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340  OPOMBA O BIOGRAFIJI IN DELOVANJU 

Polje se uporablja v normativnem zapisu za vnos podatkov o biografiji, zgodovini in/ali dejavnosti 

entitete v poljih 200, 210 ali 220. 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

340  Opomba o biografiji in delovanju r 

 a Besedilo opombe nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

340a  Besedilo opombe 

Besedilo opombe o biografiji ali delovanju. 

 

 

PRIMERI 

1.  

102 ⊔⊔ ausa adeu 

152 ⊔⊔ aAACR2 

200 ⊔1 aArendt bHannah f1906-1975  

340 ⊔⊔ aGerman by birth. Naturalized American in 1951 

2.  

120 ⊔⊔ ac ba 

200 ⊔1 aMorris, bJan, f1926- 

340 ⊔⊔ aJames Humphry Morris, 10-2-26; had a sex change operation, took new name 

"Jan Morris"; intends to complete a trilogy using James Morris, will publish other 

future books as Jan Morris 

500 ⊔1 aMorris, bJames, f1926- 

3.  

100 ⊔1 ba cfre gba 

101 ⊔⊔ aund 

102 ⊔⊔ aita 

120 ⊔⊔ ab ba 

152 ⊔⊔ aAFNOR 
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200 ⊔1 9ita aNiccolini da Sabbio bDomenico f15..-160.? cimprimeur-libraire 

300 0⊔ aA publié également sous la raison: "Ad signum Seminantis" ("al segno del 

Seminante") entre 1572 et 1575 

300 0⊔ aEn 1559-1560 travaille en association avec son frère Cornelio Niccolini da 

Sabbio 

340 ⊔⊔ aVenezia, 1557-1605? In contrada San Giulian. Al segno del Seminante 

340 ⊔⊔ aDominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo? Prudentia negotium non 

Fortuna ducat. Nisi qui legitime certaverit 

4. *  

200 ⊔1 aAndolšek-Jeras bLidija r00459 

340 ⊔⊔ aRedna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti od leta 1993, tajnica 

razreda za medicinske vede od leta 1992, članica Evropske akademije znanosti in 

umetnosti od 1994 

5. *  

200 ⊔1 aDavis bMargaret r06919 

340 ⊔⊔ aAngležinja, ki živi v Sloveniji 

6. *  

200 ⊔1 aOpeka bPedro 

340 ⊔⊔ aRojen v Buenos Airesu, od leta 1976 misijonar na Madagaskarju 

400 ⊔1 aOpeka bPeter 

7. *  

200 ⊔1 aTorkar bIgor 

400 ⊔1 5f aFakin bBoris 

400 ⊔1 5z aTorkar bI. 

340 ⊔⊔ aKemik po izobrazbi, pesnik, dramatik, pisatelj, publicist. 

8. * 

210 02 9lat aAcademia operosorum cLjubljana 

340 ⊔⊔ aZdružba izobražencev, ustanovljena 1693 v Ljubljani po zgledu rimske Arcadie; 

delovala do ok. 1725. Obnovljena 1781 z enakim imenom; 1785 končala delo. 

(Zapis iz SGC.) 
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356  GEOGRAFSKA OPOMBA 

Polje se uporablja v normativnih ali napotilnih zapisih za vnos geografskih podrobnosti o entiteti v polju 

215. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

356  Geografska opomba r 

 a Besedilo opombe nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

356a  Besedilo opombe 

Besedilo opombe v jeziku katalogizacije. 

 

 

PRIMERI 

1. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aAmazonka (vodotok) 

356 1⊔ aOd brazilske meje do izliva Ria Negra vzhodno od Manausa se imenuje 

Solimoes. 

2. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aTadž Mahal (Agra, Indija) 

356 1⊔ aMavzolej pri Agri v severni Indiji; ok. 1632-1648 ga je postavil veliki mogul Šah 

Džahan. 

3. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aGrenlandija 

356 1⊔ aDansko ozemlje na istoimenskem, največjem otoku na svetu med Atlantskim 

oceanom na jugu in Severnim ledenim morjem na severu. 
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4XX  BLOK VARIANTNIH TOČK 

DOSTOPA 

 

SEZNAM POLJ 

 

400  Variantna točka dostopa – osebno ime 

410  Variantna točka dostopa – ime korporacije 

415  Variantna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime 

420  Variantna točka dostopa – rodbinsko ime 

430  Variantna točka dostopa – naslov 

440  Variantna točka dostopa – ime/naslov 

443  Variantna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila 

450  Variantna točka dostopa – občno ime 

 

 

Blok vsebuje variantne točke dostopa. Iz vsakega polja 4XX se lahko generira napotilo, ki usmerja 

uporabnika od variantne točke dostopa k normativni točki dostopa v polju 2XX (tj. kazalka). 

Polja 4XX imajo enake indikatorje in večino podpolj kot polja 2XX, zato pri poljih 4XX opisi istih 

podpolj niso ponovljeni. 

V poljih 4XX lahko uporabljamo naslednja kontrolna podpolja: 

2 Koda sistema 

3 Številka zapisa 

5 Koda za odnos 

7 Pisava osnovnega dela točke dostopa 

8 Jezik katalogizacije 

9 Jezik osnovnega dela točke dostopa 

 

Uporaba kontrolnih podpolj je opisana v poglavju Kontrolna podpolja (pred blokom 2XX).  
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400  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

Polje vsebuje variantno točko dostopa za obliko osebnega imena, od katere napotimo.  

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

400  Variantna točka dostopa – osebno ime r 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 f Datumi nr 

 g Izpisane začetnice rojstnega imena nr 

 j Oblikovno določilo r 

 x Splošno določilo r 

 y Zemljepisno določilo r 

 z Časovno določilo r 

 2 Koda sistema nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

0 vnaša se samo ime ali ime in priimek 

1 vnaša se priimek in ime 

 

Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v 

invertirani obliki (priimek in ime). 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do f so opisana pri polju 200, podpolja j, x, y in z v poglavju Določila, podpolja 2, 3, 5, 7, 8 

in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

400g  Izpisane začetnice rojstnega imena 

Polna oblika rojstnih imen, kadar so v podpolju b vpisane začetnice kot prednostna oblika in 

kadar sta zahtevani obe obliki, začetnice in polna oblika.  
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Točka dostopa v polju 400 je variantna ali neprednostna oblika točke dostopa v polju 2XX in je določena 

v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

V zapisih za normativno kontrolo avtorjev uporabljamo podpolje 9 v polju 400 za določanje izpisa kazalk 

pri posameznih bibliografskih zapisih. Z vnosom tega podpolja preprečimo izpis določenih kazalk. Pri 

posameznih avtorjih iz polj 70X v bibliografskem zapisu se bodo izpisale samo kazalke za tiste variantne 

točke dostopa, za katere polje 400 v ustreznem normativnem zapisu bodisi ne vsebuje podpolja 9 bodisi je 

v njem enaka koda za jezik kot v bibliografskem zapisu v podpolju 101a – Jezik besedila (gl. primer 5). 

Na ta način se lahko izognemo izpisu kazalk za tiste oblike imena, ki so nastale zaradi prevodov 

avtorjevih del v različne jezike. 

 

 

SORODNO POLJE 

200 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aDu Maurier, cDame bDaphne 

400 ⊔1 aMaurier, cDame bDaphne du 

2.  

200 ⊔1 aWaterman, bAnthony M.C., f1931- 

400 ⊔1 aWaterman, bA.M.C. 

3.  

200 ⊔1 aRolfe, bFr. 

400 ⊔0 aCorvo, cBaron 

400 ⊔1 aRolfe, bFrederick William 

4. *  

200 ⊔1 aBor bMatej 

400 ⊔1 5f aPavšič bVladimir 

Prikaz normativnega zapisa: 

Bor, Matej 

< Pavšič, Vladimir (pravo ime) 

5. *  

200 ⊔1 aShakespeare bWilliam 

400 ⊔1 9scr aŠekspir bViljem 

(Kazalka za obliko "Šekspir, Viljem" se bo izpisala samo pri bibliografskih 

zapisih, v katerih je v podpolju 101a koda "scr".) 

6. *  

200 ⊔1 aPavlin bStanka 

400 ⊔1 5k aJančar bStanka  
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7. *  

200 ⊔1 aArnež bZoran M. r04917 

400 ⊔1 aArnež bZoran 

400 ⊔1 aArnež bZoran Marij 

400 ⊔1 aArnež bZ. 

8. *  

200 ⊔1 aRužič bErnest 

400 ⊔0 5z aE. R. 

400 ⊔0 5z aER 

9. *  

200 ⊔0 aJanez Svetokriški 

400 ⊔1 5f aLionelli bTobija  

400 ⊔0 aIoannes Baptista a Santa Cruce 

400 ⊔0 aJoannes Baptista a Sancta Cruce 

10. *  

200 ⊔1 aLahovnik bMatej r18935 

400 ⊔1 5z aLahkovnik bMatej 

810 ⊔⊔ aRešeni primeri, naloge in pojasnila za predmet Ekonomika podjetja 2 : vaje / 

Matej Lahkovnik[!]. - 2001 bMatej Lahkovnik 

830 ⊔⊔ aOblika imena Lahkovnik, Matej je posledica tipkarske napake. 

(Če je avtorjevo ime na publikaciji napačno napisano, izdelamo kazalko tudi za to 

obliko.) 

11. * 

200 ⊔1 7ca aПрокофьев bСергей Сергеевич f1891-1953 

200 ⊔1 7ba aProkof'ev bSergej Sergeevic f1891-1953 

400 ⊔0 7ca aПрокофиев f1891-1953 

400 ⊔1 7ba aProkofiev bSergej f1891-1953 

400 ⊔1 7ca aПрокофиев bСергей f1891-1953 

12. * 

200 ⊔0 7cb aГргур dI cпапа fоко 540-604 

200 ⊔0 7ba aGregorius dI cpapa foko 540-604 

400 ⊔0 7cb aГригорије Двојеслов fоко 540-604 cсвети 

400 ⊔0 7ba aGrgur Veliki foko 540-604 

13. * 

200 ⊔0 aMarija cSveta Devica 

400 ⊔0 aBlažena Devica Marija 

400 ⊔0 aBogorodica 

400 ⊔0 aBrezmadežna 

400 ⊔0 aDevica Marija 

400 ⊔0 aMadona 

400 ⊔0 aMati Božja 

400 ⊔0 aNaša Gospa 

400 ⊔0 2ram 3<nnn> 5n 8fre aMarie cSainte Vierge 

400 ⊔0 2sears 3<nnn> 5n 8eng aMary cBlessed Virgin, Saint 

(Zapis iz SGC.) 
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14. * 

200 ⊔0 aZevs cgrško božanstvo 

400 ⊔1 2ram 3FRBNF11950542 5n 8fre aZeus (divinité grecque) 

450 ⊔⊔ 2lc 3sh 85149769 5n 8eng aZeus (Greek deity) 

450 ⊔⊔ 2sears 3SSEA96000143 5n 8eng aZeus (Greek deity) 

(Zapis iz SGC. Normativne točke  dostopa  za isto osebo, oblikovane po pravilih iz 

drugih sistemov predmetnih oznak, prav tako vpišemo v polja v bloku 4XX. V 

sistemu RAMEAU imena božanstev obravnavajo kot osebna imena, zato je točka 

dostopa vpisana v polje 400. V LCSH in Sears imena božanstev obravnavajo kot 

občna imena, zato sta točki dostopa vpisani v polji 450.) 

15. * 

106 ⊔⊔ a2 

200 ⊔0 aEgerija f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika 

400 ⊔0 9lat aAetheria f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika 

400 ⊔0 9lat aEgeria f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika 

400 ⊔0 9fre aÉgérie f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika 

400 ⊔0 9lat aEterija f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika 

400 ⊔0 9lat aEtheria f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika 

400 ⊔0 9fre aÉthérie f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika 

(Zapis iz SGC.) 

16. * 

106 ⊔⊔ a2 

200 ⊔1 aKolumb bKrištof f1451-1506 

400 ⊔1 9fre aColomb bChristophe f1451-1506 

400 ⊔1 9ita aColombo bCristoforo f1451-1506 

400 ⊔1 9por aColombo bCristóvão f1451-1506 

400 ⊔1 9spa aColón bCristóbal f1451-1506 

400 ⊔1 9spa aColón y Fontanarrosa bCristóbal f1451-1506 

400 ⊔1 9spa aFontanarrosa bCristóbal Colón y f1451-1506 

400 ⊔1 9eng aColumbus bChristopher f1451-1506 

400 ⊔1 9lat aColumbus bChristophorus f1451-1506 

400 ⊔1 9rus aKolumb bHristofor f1451-1506 

400 ⊔1 9pol aKolumb bKrzysztof f1451-1506 

400 ⊔1 9srp aKolumbo bKristofor f1451-1506 

400 ⊔1 9ger aKolumbus bChristoph f1451-1506 

(Zapis iz SGC.) 

17. * 

106 ⊔⊔ a2 

200 ⊔0 aSmrkci cizmišljeni liki 

400 ⊔0 9eng aSmurfs cizmišljeni liki 

(Zapis iz SGC.) 
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410  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

Polje vsebuje variantno točko dostopa za obliko imena korporacije, od katere napotimo. 

Imena političnoteritorialnih enot sama zase, ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje, obravnavamo 

kot korporacije (polje 410). Kot korporacije obravnavamo tudi imena političnoteritorialnih enot, ki jim 

sledi podrazdelek za korporacijo in ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje ali kot predmetne točke 

dostopa. Imena političnoteritorialnih enot, ki se uporabljajo kot predmetne točke dostopa, sama zase ali 

samo z dodanimi predmetnimi določili obravnavamo kot imena ozemelj (polje 415).  

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

410  Variantna točka dostopa – ime korporacije r 

 a Začetni element nr 

 b Podrazdelek r 

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator r 

 d Zaporedna številka sestanka nr 

 e Kraj sestanka r 

 f Datum sestanka nr 

 g Invertirani element nr 

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr 

 j Oblikovno določilo r 

 x Splošno določilo r 

 2 Koda sistema nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta korporacije 

0 ime korporacije 

1 sestanek 

2  Način vnosa imena 

0 ime v invertirani obliki 

1 ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo  

2 ime v naravnem vrstnem redu 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do h so opisana pri polju 210, podpolji j in x v poglavju Določila, podpolja 2, 3, 5, 7, 8 in 9 

pa v poglavju Kontrolna podpolja. 
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Točka dostopa v polju 410 je variantna ali neprednostna oblika točke dostopa v polju 2XX in je določena 

v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

 

 

SORODNO POLJE 

210 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

 

 

PRIMERI 

1.  

210 02 aDelaware Racing Commission 

410 01 aDelaware. bRacing Commission 

2.  

210 02 aSchweizerisches Rotes Kreuz 

410 02 aCroix-Rouge suisse 

3.  

210 12 aSymposium on Endocrines and Nutrition f(1956 ; eUniversity of Michigan) 

410 12 aNutrition Symposium f(1956 ; eUniversity of Michigan) 

4.  

210 02 aD.B. Lister & Associates 

410 00 aLister gD.B. & Associates 

5. *  

210 02 aInstitut informacijskih znanosti cMaribor 

410 02 5d aIZUM 

410 02 aInstitute of Information Science cMaribor 

Prikaz normativnega zapisa: 

Institut informacijskih znanosti (Maribor) 

< IZUM (akronim) 

6. *  

210 12 aSlovensko združenje za projektni management bProjektni forum f2001 eMaribor 

410 12 aZPM bProjektni forum f2001 eMaribor 

7. *  

210 02 aGoriški muzej cNova Gorica 

410 02 aMuseum von Gorica cNova Gorica 

410 02 aGorica Museum cNova Gorica 
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8. * 

210 02 aSkupnost neodvisnih držav 

410 02 9fre aCEI 

410 02 9eng aCIS 

410 01 9eng aCommonwealth of Independent States 

410 02 9fre aCommunauté des Etats indépendants 

410 02 aSND 

410 02 9rus aSNG 

410 02 9rus aSodružestvo nezavisimyh gosudarstv 

410 02 2ram 3FRBNF12333917 5n 8fre aCommunauté des Etats indépendants 

410 01 2sears 3SSEA94000034 5n 8eng aCommonwealth of Independent States 

(Zapis iz SGC. V polju 410 so izrazi za Skupnost neodvisnih držav v tujih jezikih 

in kratice zanje. Normativne točke dostopa za Skupnost neodvisnih držav, 

oblikovane po pravilih iz drugih sistemov predmetnih oznak, prav tako vpišemo v 

polje 410.) 

9.  * 

210 02 aKolosej cRim, Italija 

410 02 9lat aAmphitheatrum Flavium cRim, Italija 

410 02 9ita aAnfiteatro Flavio cRim, Italija 

410 02 9fre aColisée cRim, Italija 

410 02 9eng aColiseum cRim, Italija 

410 02 9ita aColosseo cRim, Italija 

410 02 9eng aColosseum cRim, Italija 

410 02 aFlavijev amfiteater cRim, Italija 

410 02 2lc 3sh 87004621 5n 8eng aColosseum (Rome, Italy) 

415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF1194862 5n 8fre aRome (Italie) xColosseo 

(Zapis iz SGC. V sistemu LCSH je rimski Kolosej obravnavan kot korporacija, 

zato ga vpišemo v polje 410. V sistemu RAMEAU je obravnavan kot zemljepisno 

ime, ki ga vpišemo v polje 415.) 
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415  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME 

POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI ZEMLJEPISNO IME 

Polje vsebuje variantno točko dostopa za obliko imena političnoteritorialne enote ali zemljepisnega 

imena, od katere napotimo. 

Imena političnoteritorialnih enot, ki se uporabljajo kot predmetne točke dostopa, sama zase ali samo z 

dodanimi predmetnimi določili obravnavamo kot imena ozemelj (polje 415). Imena političnoteritorialnih 

enot sama zase, ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje, obravnavamo kot korporacije (polje 410). 

Kot korporacije obravnavamo tudi imena političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek za 

korporacijo in ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje ali kot predmetne točke dostopa. 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

415 

 

Variantna točka dostopa – ime 

političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime 

r 

 a Začetni element nr 

 j Oblikovno določilo r 

 x Splošno določilo r 

 y Zemljepisno določilo r 

 z Časovno določilo r 

 2 Koda sistema nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolje a je opisano pri polju 215, podpolja j, x, y in z v poglavju Določila, podpolja 2, 3, 5, 8 in 9 pa v 

poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Točka dostopa v polju 415 je variantna ali neprednostna oblika točke dostopa v polju 2XX in je določena 

v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 
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SORODNA POLJA 

215 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI 

ZEMLJEPISNO IME 

 

 

PRIMERI 

1.  

215 ⊔⊔ aAustralia 

415 ⊔⊔ aCommonwealth of Australia 

415 ⊔⊔ aNew Holland 
         

2.          

215 ⊔⊔ aMcAlester (Okla.) 

415 ⊔⊔ aMcAlester, Okla. 

3. *    

215 ⊔⊔ aKvarnerski otoki (Hrvaška) 

415 ⊔⊔ aArhipelag Kvarner (Hrvaška) 

415 ⊔⊔ aKvarnerski arhipelag (Hrvaška) 

415 ⊔⊔ 9hrv aKvarnerski otoci (Hrvaška) 

415 ⊔⊔ aKvarnersko otočje (Hrvaška) 

415 ⊔⊔ 2lc 3sh 94002319 5n 8eng aKvarner Islands (Croatia) 

(Zapis iz SGC.) 

4. *    

215 ⊔⊔ aTrdnjava Kluže (Slovenija) 

356 1⊔ aTrdnjava Kluže, zgrajena leta 1882, je spadala v sistem šestih utrdb pod imenom 

Koroške utrdbe, ki so zapirale pot v dolino Ziljice od koder vodi pot iz Trbiža v 

Beljak in nato v središče Avstrije. 

415 ⊔⊔ 9ger aFort Flitscher Klause (Slovenija) 

415 ⊔⊔ 9ger aStrassensperre Flitscher Klause (Slovenija) 

415 ⊔⊔ aTrdnjava Bovške Kluže (Slovenija) 

415 ⊔⊔ aUtrdba Bovške Klavže (Slovenija) 

(Zapis iz SGC.) 

5. *    

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aRadovljica (Slovenija) 

415 ⊔⊔ aPredtrg (Radovljica, Slovenija) 

415 ⊔⊔ 9ger aRadmansdorf (Slovenija) 

415 ⊔⊔ aRadmarjeva vas (Slovenija) 

415 ⊔⊔ 9ger aRadmarsdorf (Slovenija) 

6. *    

001 ⊔⊔ an by cc g3 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aEvropa (20. stoletje) 

310 1⊔ aRabi kombinacijo bEvropa a+ bZgodovina a+ b20. stoletje 

415 ⊔⊔ 2lc 3sh 85045713 5n 8eng aEurope xHistory z1871-1918 

415 ⊔⊔ 2lc 3sh 85045714 5n 8eng aEurope xHistory z20th century 
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415 ⊔⊔ 2lc 3sh 85045717 5n 8eng aEurope xHistory z1918-1945 

415 ⊔⊔ 2lc 3sh 85045718 5n 8eng aEurope xHistory z1945- 

415 ⊔⊔ 2lc 3sh 93008826 5n 8eng aEurope xHistory z1989- 

415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11941837 5n 8fre aEurope z1871-1918 

415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11974411 5n 8fre aEurope z20e siecle 

415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11938816 5n 8fre aEurope z1918-1945 

415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11974412 5n 8fre aEurope z1945-1970 

415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11940693 5n 8fre aEurope z1945- 

415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF15528999 5n 8fre aEurope z1939-1945 (Occupation allemande) 

415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11974413 5n 8fre aEurope z1970-1989 

415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF12511380 5n 8fre aEurope z1989-.... 

415 ⊔⊔ 2sears 3SSEA82003456 5n 8eng aEurope xHistory z20th century 

(Napotilni zapis iz SGC. V ponovljiva polja 415 so vnesene ustrezne normativne 

točke dostopa iz drugih sistemov predmetnih oznak. V takih primerih uporabljamo 

podpolja z določili, sicer pa v SGC ne uporabljamo določil pri variantnih točkah 

dostopa.) 
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420  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME 

Polje vsebuje variantno točko dostopa za obliko rodbinskega imena, od katere napotimo. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

420  Variantna točka dostopa – rodbinsko ime r 

 a Začetni element nr 

 c Tip rodbine nr 

 f Datumi nr 

 j Oblikovno določilo r 

 x Splošno določilo r 

 y Zemljepisno določilo r 

 z Časovno določilo r 

 2 Koda sistema nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja a, c in f so opisana pri polju 220, podpolja j, x, y in z v poglavju Določila, podpolja 2, 3, 5, 8 in 

9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Točka dostopa v polju 420 je variantna ali neprednostna oblika točke dostopa v polju 2XX in je določena 

v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

 

 

SORODNA POLJA 

220 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME 
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PRIMERI 

1.  

220 ⊔⊔ aMedici cHouse of 

420 ⊔⊔ aHouse of Medici 

2. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

220 ⊔⊔ aHerbersteini cplemiška rodbina 

420 ⊔⊔ aGrafen von Herberstein 

420 ⊔⊔ aGrofje Herbersteini 

420 ⊔⊔ 9ger aHerberstein cplemiška rodbina 

3. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

220 ⊔⊔ 9slv aSpanheimski cvladarska rodbina 

420 ⊔⊔ 9ger aSpanheim cvladarska rodbina 

420 ⊔⊔ 9slv aSpanheimi cvladarska rodbina 

420 ⊔⊔ 9slv aŠpanhajm cvladarska rodbina 

420 ⊔⊔ 9slv aŠpanhajmi cvladarska rodbina 

420 ⊔⊔ 9slv aŠpanhajmski cvladarska rodbina 

420 ⊔⊔ 2lc 3sh 96003650 5n 8eng 9ger aSpanheim family 

420 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF12217835 5n 8fre aSponheim cfamille de 

(Zapis iz SGC. Normativne točke dostopa za isto rodbino, oblikovane po pravilih 

iz drugih sistemov predmetnih oznak, prav tako vpišemo v polja v bloku 4XX.) 
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430  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV 

Polje vsebuje variantno točko dostopa za obliko naslova, od katere napotimo. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

430  Variantna točka dostopa – naslov r 

 a Začetni element nr 

 b Splošna oznaka gradiva r 

 h Oznaka podrejenega dela r 

 i Naslov podrejenega dela r 

 k Datum izida nr 

 l Oblikovni podrazdelek nr 

 m Jezik  nr 

 n Razni podatki r 

 q Različica (ali datum različice) nr 

 r Način izvedbe (v glasbi) r 

 s Številčna oznaka (v glasbi) r 

 u Tonski način (v glasbi) nr 

 w Priredba (v glasbi) nr 

 j Oblikovno določilo r 

 x Splošno določilo r 

 y Zemljepisno določilo r 

 z Časovno določilo r 

 2 Koda sistema nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do w so opisana pri polju 230, podpolja j, x, y in z v poglavju Določila, podpolja 2, 3, 5, 8 

in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Točka dostopa v polju 430 je variantna ali neprednostna oblika točke dostopa v polju 2XX in je določena 

v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 
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SORODNA POLJA 

230 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV  

 

 

PRIMERI 

1.  

230 ⊔⊔ aNibelungenlied 

430 ⊔⊔ aLied der Nibelungen 

2.  

230 ⊔⊔ aBible xMusic 

430 ⊔⊔ aBible iO.T. iPsalms xMusic 

3.  

230 ⊔⊔ aSymhonies zOrgue sNo. 9 sOp. 70 uDo Mineur 

430 ⊔⊔ aSymphonie gothique sOp. 

4. * 

230 ⊔⊔ aSveto pismo 

430 ⊔⊔ aBiblia 

430 ⊔⊔ aBiblija 

430 ⊔⊔ aKnjiga knjig 

430 ⊔⊔ aSveta Biblija 

430 ⊔⊔ 2sears 3SSEA83000855 5n 8eng aBible 

5. * 

230 ⊔⊔ aKumranski rokopisi 

430 ⊔⊔ aKumranski zvitki 

430 ⊔⊔ aMrtvomorski rokopisi 

430 ⊔⊔ 2sears 3SSEA85000016 5n 8eng aDead Sea scrolls 

450 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11934494 5n 8fre aManuscrits de la Mer Morte 

(Zapis iz SGC. V sistemu RAMEAU je izraz Manuscrits de la Mer Morte 

obravnavan kot občno ime, zato je vpisan v polje 450.) 
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440  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME/NASLOV 

Polje vsebuje variantno točko dostopa za obliko imena/naslova, od katere napotimo. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

440  Variantna točka dostopa – ime/naslov r 

 a Ime nr 

 t Naslov nr 

 j Oblikovno določilo r 

 x Splošno določilo r 

 y Zemljepisno določilo r 

 z Časovno določilo r 

 2 Koda sistema nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolji a in t sta opisani pri polju 240, podpolja j, x, y in z v poglavju Določila, podpolja 2, 3, 5, 8 in 9 

pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Točka dostopa v polju 440 je variantna ali neprednostna oblika točke dostopa v polju 2XX in je določena 

v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

 

 

SORODNA POLJA 

240 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/NASLOV  
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PRIMERA 

1.  

240 ⊔⊔ aShakespeare, William, 1564-1616 tHamlet 

440 ⊔⊔ aShakespeare, William, 1564-1616 tTragedy of Hamlet, Prince of Denmark 

2. * 

240 ⊔⊔ 9lat aHerberstein, Žiga, 1486-1566 tRerum Moscoviticarum commentarii 

440 ⊔⊔ 9lat aHerberstein, Žiga, 1486-1566 tMoscovia 

(Zapis za delo Žige Herbersteina Rerum Moscoviticarum commentarii.) 
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443  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME/DOGOVORJENI 

NASLOV ZA PRAVNA IN RELIGIOZNA BESEDILA 

Polje vsebuje variantno točko dostopa za ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila, od 

katerega napotimo. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

443 

 

Variantna točka dostopa – ime/dogovorjeni 

naslov za pravna in religiozna besedila 

r 

 a Začetni element nr 

 b Podrazdelek r 

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator r 

 f Datum pravnega dokumenta ali različice  nr 

 i Naslov podrejenega dela r 

 l Oblikovni podrazdelek nr 

 n Razni podatki nr 

 t Dogovorjeni naslov nr 

 j Oblikovno določilo r 

 x Splošno določilo r 

 y Zemljepisno določilo r 

 z Časovno določilo r 

 2 Koda sistema nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

1 ime, vneseno pod državo ali drugim 

zemljepisnim imenom  

2 ime, vneseno pod drugo obliko imena 

 

Vrednost 1 drugega indikatorja se uporablja pri zemljepisnih imenih pod jurisdikcijo. 

Vrednost 2 drugega indikatorja se uporablja pri imenih cerkva. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do t so opisana pri polju 243, podpolja j, x, y in z v poglavju Določila, podpolja 2, 3, 5, 8 in 

9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Točka dostopa v polju 443 je variantna ali neprednostna oblika točke dostopa v polju 2XX in je določena 

v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

 

 

SORODNA POLJA 

243 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN 

RELIGIOZNA BESEDILA 

 

 

PRIMER 

1. *  

243 ⊔1 aZdružene države Amerike tUstava i1st-10th Amendments 

440 ⊔1 8slv aFrance aZdružene države Amerike tDeklaracija o državljanskih pravicah 

(1791) 

440 ⊔1 8slv aZdružene države Amerike tDeklaracija o pravicah (1791) 

440 ⊔1 8slv aZdružene države Amerike tListina pravic (1791) 

440 ⊔1 8slv aZdružene države Amerike tListina svoboščin (1791) 

440 ⊔1 8eng aZdružene države Amerike tBill of Rights (1791) 

440 ⊔1 8eng aZdružene države Amerike tUnited States Bill of Rights (1791) 

440 ⊔1 8slv aZdružene države Amerike tZakon o pravicah (1791) 

443 ⊔1 8slv aZdružene države Amerike tUstava i1.-10. amandma 

443 ⊔1 8eng aZdružene države Amerike tUstava iBill of Rights 

 

 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863754h
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450  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OBČNO IME 

Polje vsebuje variantno točko dostopa za predmetno oznako v obliki občnega imena, od katere napotimo.  

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

450  Variantna točka dostopa – občno ime r 

 a Začetni element nr 

 j Oblikovno določilo r 

 x Splošno določilo r 

 y Zemljepisno določilo r 

 z Časovno določilo r 

 2 Koda sistema nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

Podpolje a je opisano pri polju 250, podpolja j, x, y in z v poglavju Določila, podpolja podpolja 2, 3, 5, 8 

in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Točka dostopa v polju 450 je variantna ali neprednostna oblika točke dostopa v polju 2XX in je določena 

v skladu s sistemom predmetnih oznak. 

 

 

SORODNA POLJA 

250 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OBČNO IME 
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PRIMERI 

1.  

250 ⊔⊔ aFederal aid to education 

450 ⊔⊔ aEducation xFederal aid 

2. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

250 ⊔⊔ aAntropologija 

450 ⊔⊔ aAntropološki vidik 

450 ⊔⊔ aČlovekoslovje 

450 ⊔⊔ aČlovekoznanstvo 

450 ⊔⊔ aEtnografski vidik 

450 ⊔⊔ aEtnološki vidik 

450 ⊔⊔ aKulturna antropologija 

450 ⊔⊔ aSocialna antropologija 

450 ⊔⊔ aSocioantropologija 

450 ⊔⊔ 2lc 3sh 85005581 5n 8eng aAnthropology 

450 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF13318481 5n 8fre aAnthropologie 

450 ⊔⊔ 2sears 3SSEA82000432 5n 8eng aAnthropology 

(Zapis iz SGC. Normativne točke dostopa, oblikovane po pravilih iz drugih 

sistemov predmetnih oznak, prav tako vpišemo v polja v bloku 4XX.) 

3. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aSlovanske države 

415 ⊔⊔ aSlovanske dežele 

415 ⊔⊔ aSlovansko govoreče dežele 

415 ⊔⊔ aSlovansko govoreče države 

450 ⊔⊔ aSlovansko govorno območje 

450 ⊔⊔ aSlovansko jezikovno območje 

415 ⊔⊔ 2lc 3sh 85123354 5n 8eng aSlavic countries 

415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11953326 5n 8fre aPays slaves 
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5XX  BLOK SORODNIH TOČK 

DOSTOPA 

 

SEZNAM POLJ 

 

500  Sorodna točka dostopa – osebno ime 

510  Sorodna točka dostopa – ime korporacije 

515  Sorodna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime 

520  Sorodna točka dostopa – rodbinsko ime 

530  Sorodna točka dostopa – naslov 

540  Sorodna točka dostopa – ime/naslov 

543  Sorodna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila 

550  Sorodna točka dostopa – občno ime 

 

 

Blok vsebuje sorodne točke dostopa, ki tvorijo strukturo napotil "glej tudi" (vodilk) za točko dostopa v 

polju 2XX.  

Polja 5XX imajo enake indikatorje in večino podpolj kot polja 2XX, zato pri poljih 5XX opisi istih 

podpolj niso ponovljeni. 

V poljih 5XX lahko uporabljamo naslednja kontrolna podpolja: 

3 Številka zapisa 

5 Koda za odnos 

7 Pisava osnovnega dela točke dostopa 

9 Jezik osnovnega dela točke dostopa 

 

Uporaba kontrolnih podpolj je opisana v poglavju Kontrolna podpolja (pred blokom 2XX).  
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500  SORODNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

Polje vsebuje točko dostopa za normativno obliko osebnega imena, ki je sorodna točki dostopa v polju 

2XX. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

500  Sorodna točka dostopa – osebno ime r 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 f Datumi nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

0 vnaša se samo ime ali ime in priimek 

1 vnaša se priimek in ime 

 

Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v 

invertirani obliki (priimek in ime). 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do f so opisana pri polju 200, podpolja 3, 5, 7 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje osebno ime, ki je sorodno točki dostopa v polju 2XX in oblikovano v skladu z nacionalnimi 

opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 
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SORODNO POLJE 

200 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aEdwards, bP. 

500 ⊔1 aEdwards, bPaul 

2.  

200 ⊔0 aPseudo-Brutus 

500 ⊔1 aBrutus, bMarcus Junius, f85?-42 B.C.  

3.  

200 ⊔1 aRossi bJean-Baptiste  

500 ⊔1 5e aJaprisot bSébastien 

4.  

200 ⊔1 aMorris, bJohn 

300 0⊔ aJoint pseudonym of Morris Cargill and John Hearne 

500 ⊔1 5f aCargill, bMorris 

500 ⊔1 5f aHearne, bJohn, f1925- 

5.  

200 ⊔0 aKumbel 

500 ⊔1 5f aHein, bPiet 

6. *  

200 ⊔0 aTrio TriRitke 

300 0⊔ aTrio TriRitke je skupno ime za Vido Mokrin-Pauer, Milana Šelja in Barico 

Smole 

500 ⊔1 aSmole bBarica 

500 ⊔1 aŠelj bMilan 

500 ⊔1 aMokrin-Pauer bVida 

 

200 ⊔1 aSmole bBarica 

500 ⊔0 35523043 aTrio TriRitke 

 

200 ⊔1 aŠelj bMilan 

500 ⊔0 35522531 aTrio TriRitke 

 

200 ⊔1 aMokrin-Pauer bVida 

500 ⊔0 3759651 aTrio TriRitke 

7. * 

200 ⊔1 7cb aМирковић bМијо  

200 ⊔1 7ba aMirković bMijo  
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300 0⊔ aLiterarna dela piše pod pseudonimom 

500 ⊔1 3<nnn> 5e 7cb aБалота bМате 

500 ⊔1 3<nnn> 5e 7ba aBalota bМаtе 

 

200 ⊔1 7cb aБалота bМате  

200 ⊔1 7ba aBalota bМаtе  

500 ⊔1 3<nnn> 5f 7cb aМирковић bМијо 

500 ⊔1 3<nnn> 5f 7ba aMirković bMijo 

8. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

250 ⊔⊔ aKrščanstvo 

500 ⊔0 3<nnn> 5z aJezus Kristus  

550 0⊔ 3<nnn> 5g aReligije 

550 0⊔ 3<nnn> 5z aCerkev 

550 0⊔ 3<nnn> 5z aCerkvena zgodovina 

550 0⊔ 3<nnn> 5z aKristjani 

550 0⊔ 3<nnn> 5z aKrščanski vidik 

550 0⊔ 3<nnn> 5z aTeologija 

(Poleg širšega izraza Religije je v zapisu za Krščanstvo še šest sorodnih izrazov, 

eden od njih, Jezus Kristus, je osebno ime.) 

9. * 

200 ⊔0 aMarija Luiza cfrancoska cesarica f1791-1847 

500 ⊔0 3<nnn> 5xxxe aNapoleon dI cfrancoski cesar f1769-1821  

500 ⊔0 3<nnn> 5xxxg aFranc dII cavstrijski cesar f1768-1835 

(Zapis za Marijo Luizo, poročeno s francoskim cesarjem Napoleonom I. Njen oče 

je bil avstrijski cesar Franc II. Odnose med osebami prikazujejo kode v podpoljih 

5 v poljih 500.) 
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510  SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

Polje vsebuje točko dostopa za normativno obliko imena korporacije, ki je sorodna točki dostopa v polju 

2XX. 

Imena političnoteritorialnih enot sama zase, ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje, obravnavamo 

kot korporacije (polje 510). Kot korporacije obravnavamo tudi imena političnoteritorialnih enot, ki jim 

sledi podrazdelek za korporacijo in ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje ali kot predmetne točke 

dostopa. Imena političnoteritorialnih enot, ki se uporabljajo kot predmetne točke dostopa, sama zase ali 

samo z dodanimi predmetnimi določili obravnavamo kot imena ozemelj (polje 515).  

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

510  Sorodna točka dostopa – ime korporacije r 

 a Začetni element nr 

 b Podrazdelek r 

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator r 

 d Zaporedna številka sestanka nr 

 e Kraj sestanka r 

 f Datum sestanka nr 

 g Invertirani element nr 

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta korporacije 

0 ime korporacije 

1 sestanek 

2  Način vnosa imena 

0 ime v invertirani obliki 

1 ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo  

2 ime v naravnem vrstnem redu 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do h so opisana pri polju 210, podpolja 3, 5, 7 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje ime korporacije, ki je sorodno točki dostopa v polju 2XX in oblikovano v skladu z 

nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

 

 

SORODNO POLJE 

210 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

 

 

PRIMERI 

1.  

210 01 aGreat Britain. bBoard of Trade 

510 01 5b aGreat Britain. bDepartment of Trade and Industry 

510 01 5b aGreat Britain. bDepartment of Trade 

2.  

210 02 aAmerican Material Handling Society 

510 02 5b aInternational Material Management Society 

3.  

210 12 aMeeting in the Matter of Pollution of Lake Erie and Its Tributaries 

510 12 5a aConference in the Matter of Pollution of Lake Erie and Its Tributaries 

4.  

210 02 aDunedin Savings Bank 

510 02 5a aOtago Savings Bank 

5. *  

210 02 aInstitut informacijskih znanosti cMaribor 

510 02 36209123 5a aUniverza v Mariboru bInstitut informacijskih znanosti c1990-1992 

  

210 02 aUniverza v Mariboru bInstitut informacijskih znanosti c1990-1992 

510 02 36208099 5b aInstitut informacijskih znanosti cMaribor 

6. * 

210 02 aUniverza v Ljubljani bFakulteta za arhitekturo 

510 02 3<nnn> 5a aUniverza v Ljubljani bFakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in 

geodezijo 

 

210 02 aUniverza v Ljubljani bFakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo 

510 02 3<nnn> 5b aUniverza v Ljubljani bFakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

510 02 3<nnn> 5b aUniverza v Ljubljani bFakulteta za arhitekturo 
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7. * 

210 02 aUniverza v Ljubljani bPedagoška fakulteta 

510 02 3<nnn> 5a aPedagoška akademija 

 

210 02 aPedagoška akademija 

510 02 3<nnn> 5a aVišja pedagoška šola 

510 02 3<nnn> 5b aUniverza v Ljubljani bPedagoška fakulteta 

 

210 02 aVišja pedagoška šola 

510 02 3<nnn> 5b aPedagoška akademija 

8. * 

210 02 aCerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni 

510 02 3<nnn> 5z aReorganizirana Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aMormonska cerkev 

(Zapis iz SGC.) 
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515  SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME 

POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI ZEMLJEPISNO IME 

Polje vsebuje točko dostopa za normativno obliko imena političnoteritorialne enote ali zemljepisnega 

imena, ki je sorodna točki dostopa v polju 2XX. 

Imena političnoteritorialnih enot, ki se uporabljajo kot predmetne točke dostopa, sama zase ali samo z 

dodanimi predmetnimi določili obravnavamo kot imena ozemelj (polje 515). Imena političnoteritorialnih 

enot sama zase, ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje, obravnavamo kot korporacije (polje 510). 

Kot korporacije obravnavamo tudi imena političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek za 

korporacijo in ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje ali kot predmetne točke dostopa. 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

515 

 

Sorodna točka dostopa – ime 

političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime  

r 

 a Začetni element nr 

 x Splošno določilo r 

 z Časovno določilo r 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolje a je opisano pri polju 215, podpolji x in z v poglavju Določila, podpolja 3, 5 in 9 pa v poglavju 

Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime, ki je sorodno točki dostopa v polju 2XX 

in oblikovano v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih 

oznak. 

 

 

SORODNA POLJA 

215 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI 

ZEMLJEPISNO IME 
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PRIMERI 

1.  

215 ⊔⊔ aSri Lanka 

515 ⊔⊔ aCeylon 
         

2.          

215 ⊔⊔ aKabwe (Zambia) 

515 ⊔⊔ 5a aBrokes Hill (Zambia) 

3. *    

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aJadransko morje 

515 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aSredozemsko morje 

(Sredozemsko morje je širši izraz izraza Jadransko morje.) 

4. *    

152 ⊔⊔ bsgc 

250 ⊔⊔ aSlovanski jeziki 

515 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSlovanske države 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aBaltoslovanski jeziki 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aIndoevropski jeziki 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aCirilica 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aGlagolica 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aPanslavizem 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSlavistika 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSlovanska imena 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSlovanska književnost 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSlovanski rokopisi 

(Izraz Slovanske države v polju 515 je soroden izrazu Slovanski jeziki.) 

5. *    

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aSlovanske države 

515 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aVzhodna Evropa 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSlovani 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSlovanske študije 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSlovanski jeziki 

(Izraz Vzhodna Evropa v polju 515 je soroden izrazu Slovanske države.) 
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520  SORODNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME 

Polje vsebuje točko dostopa za normativno obliko rodbinskega imena, ki je sorodna točki dostopa v polju 

2XX. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

520  Sorodna točka dostopa – rodbinsko ime r 

 a Začetni element nr 

 c Tip rodbine nr 

 f Datumi nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja a, c in f so opisana pri polju 220, podpolja 3, 5 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje rodbinsko ime, ki je sorodno točki dostopa v polju 2XX in oblikovano v skladu z 

nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

 

 

SORODNA POLJA 

220 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME 

 

 

PRIMERA 

1.  

220 ⊔⊔ aDuecker family 

520 ⊔⊔ aDruecker family 
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2. * 

200 ⊔0 aMarija Luiza cfrancoska cesarica f1791-1847 

500 ⊔0 3<nnn> 5xxxe aNapoleon dI cfrancoski cesar f1769-1821  

500 ⊔0 3<nnn> 5xxxg aFranc dII cavstrijski cesar f1768-1835 

520 ⊔⊔ 3<nnn> 5xxxl aHabsburžani cvladarska rodbina 

(Zapis za Marijo Luizo iz rodbine Habsburg, poročeno s francoskim cesarjem 

Napoleonom I. Njen oče je bil avstrijski cesar Franc II.) 
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530  SORODNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV 

Polje vsebuje točko dostopa za normativno obliko naslova, ki je sorodna točki dostopa v polju 2XX. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

530  Sorodna točka dostopa – naslov r 

 a Začetni element nr 

 b Splošna oznaka gradiva r 

 h Oznaka podrejenega dela r 

 i Naslov podrejenega dela r 

 k Datum izida nr 

 l Oblikovni podrazdelek nr 

 m Jezik  nr 

 n Razni podatki r 

 q Različica (ali datum različice) nr 

 r Način izvedbe (v glasbi) r 

 s Številčna oznaka (v glasbi) r 

 u Tonski način (v glasbi) nr 

 w Priredba (v glasbi) nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do w so opisana pri polju 230, podpolja 3, 5 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje naslov, ki je soroden točki dostopa v polju 2XX in oblikovan v skladu z nacionalnimi 

opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

 

 

SORODNA POLJA 

230 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV 
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PRIMERI 

1.  

230 ⊔⊔ aCaedmon manuscripts 

530 ⊔⊔ aDaniel (Anglo-Saxon poem) 

2.  

230 ⊔⊔ aAbschied sD 957 n° 7 

530 ⊔⊔ 5h aSchwanengesang sD957 et 965 A 

3. * 

230 ⊔⊔ aDeset Božjih zapovedi 

530 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSveto pismo iStara zaveza 

(Sorodna izraza v zapisu iz SGC.) 
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540  SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME/NASLOV 

Polje vsebuje točko dostopa za normativno obliko imena/naslova, ki je sorodna točki dostopa v polju 

2XX. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

540  Sorodna točka dostopa – ime/naslov r 

 a Ime nr 

 t Naslov nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolji a in t sta opisani pri polju 240, podpolja 3, 5 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje ime/naslov, ki sta sorodna točki dostopa v polju 2XX in oblikovana v skladu z nacionalnimi 

opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak. 

 

 

SORODNA POLJA 

240 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/NASLOV 

 

 

PRIMERA 

1.  

240 ⊔⊔ aFauré, Gabriel, 1845-1924 tBallades, piano, op. 19 

540 ⊔⊔ 385023456 aFauré, Gabriel, 1845-1924 tBallades, piano and orchestra, op. 19 
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2. * 

243 ⊔1 aZdružene države Amerike tUstava 

300 1⊔ aUstava je bila sprejeta 17. 9. 1787 na konvenciji v Philadelphii, veljati pa je 

začela 1789. Za prvi ustavni akt Združenih držav Amerike velja Deklaracija o 

neodvisnosti (1776), s katero je 13 britanskih kolonij v Severni Ameriki razglasilo 

neodvisnost od Velike Britanije. 

540 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aZdružene države Amerike tDeclaration of Independence (1776) 
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543  SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME/DOGOVORJENI 

NASLOV ZA PRAVNA IN RELIGIOZNA BESEDILA 

Polje vsebuje točko dostopa za normativno obliko imena/dogovorjenega naslova za predpisovalna pravna 

in religiozna besedila, ki je sorodna točki dostopa v polju 2XX. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

543 

 

Sorodna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov 

za pravna in religiozna besedila 

r 

 a Začetni element nr 

 b Podrazdelek r 

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator r 

 f Datum pravnega dokumenta ali različice  nr 

 i Naslov podrejenega dela r 

 l Oblikovni podrazdelek nr 

 n Razni podatki nr 

 t Dogovorjeni naslov nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

1 ime, vneseno pod državo ali drugim 

zemljepisnim imenom  

2 ime, vneseno pod drugo obliko imena 

 

Vrednost 1 drugega indikatorja se uporablja pri zemljepisnih imenih pod jurisdikcijo. 

Vrednost 2 drugega indikatorja se uporablja pri imenih cerkva. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do t so opisana pri polju 243, podpolja 3, 5 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje ime/dogovorjeni naslov za predpisovalna pravna in religiozna besedila, ki sta sorodna točki 
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dostopa v polju 2XX in oblikovana v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s 

sistemom predmetnih oznak. 

 

 

SORODNA POLJA 

243 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN 

RELIGIOZNA BESEDILA 

 

 

PRIMER 

1. * 

210 01 aFrancija tConvention nationale 

300 1⊔ aFrancoska narodna skupščina med francosko revolucijo, izvoljena 1792, 

razpuščena 28. 10. 1795 ; imela zakonodajno, sodno in izvršilno oblast. 

543 ⊔1 3<nnn> 5z aFrancija tUstava f1793 
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550  SORODNA TOČKA DOSTOPA – OBČNO IME 

Polje vsebuje točko dostopa za normativno obliko občnega imena kot predmetne oznake, ki je sorodna 

točki dostopa v polju 2XX. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

550  Sorodna točka dostopa – občno ime r 

 a Začetni element nr 

 x Splošno določilo r 

 y Zemljepisno določilo r 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolje a je opisano pri polju 250, podpolji x in y v poglavju Določila, podpolja 3, 5 in 9 pa v poglavju 

Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje občno ime, ki je sorodno točki dostopa v polju 2XX in oblikovano v skladu s sistemom 

predmetnih oznak. 

 

 

SORODNA POLJA 

250 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OBČNO IME 

 

 

PRIMERI 

1.  

250 ⊔⊔ aElectronic data processing xData preparation 



550 COMARC/A 

550 - 2 © IZUM, marec 2018 

550 ⊔⊔ aInput design, Computers 

2. * 

152 ⊔⊔ asgc 

250 ⊔⊔ aStarodavna likovna umetnost 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aStarodavne civilizacije 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aZgodovina likovne umetnosti 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aArheološke ostaline 

(Zapis s sorodnim izrazom in dvema širšima izrazoma.) 

3. * 

152 ⊔⊔ asgc 

220 ⊔⊔ aHabsburžani (vladarska rodbina) 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aVladarji (Avstrija) 

(Zapis za vladarsko rodbino s širšim izrazom, ki je občno ime.) 

4. * 

152 ⊔⊔ bsgc 

250 ⊔⊔ aSlovanski jeziki 

515 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSlovanske države 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aBaltoslovanski jeziki 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5g aIndoevropski jeziki 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aCirilica 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aGlagolica 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aPanslavizem 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSlavistika 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSlovanska imena 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSlovanska književnost 

550 ⊔⊔ 3<nnn> 5z aSlovanski rokopisi 

(V poljih 515 in 550 je navedenih sedem sorodnih izrazov in dva širša izraza za 

izraz Slovanski jeziki.) 
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6XX  BLOK ZA KLASIFIKACIJSKE 

OZNAKE 

 

SEZNAM POLJ 

 

675  Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) 

686  Druge klasifikacije 

 

 

Blok vsebuje polja za klasifikacijske oznake, ki se nanašajo na normativno točko dostopa v polju 2XX. 
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675  UNIVERZALNA DECIMALNA KLASIFIKACIJA (UDK) 

Polje vsebuje UDK-vrstilec, ki se nanaša na normativno točko dostopa.  

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

675  Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) r 

 a Vrstilec nr 

 v Izdaja nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

675a  Vrstilec 

Vrstilec UDK. 

 

 

675v  Izdaja 

Izdaja tabel UDK, iz katerih smo vzeli vrstilec v podpolju a. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Vrstilec je iz verzije tabel UDK, ki jih uporablja ustanova pri kreiranju zapisa. Tabele UDK izhajajo v 

številnih jezikovnih različicah in se občasno dopolnjujejo. Vsaka objavljena izdaja UDK je izpeljana iz 

tabel Master Reference File konzorcija UDK. 

 

 

PRIMER 

1. * 

250 ⊔⊔ aGlasbene šole 

675 ⊔⊔ a37 
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675 ⊔⊔ a78 

(V SGC uporabljamo le osnovne vrstilce UDK.) 
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7XX  BLOK NORMATIVNIH TOČK 

DOSTOPA V DRUGIH JEZIKIH IN/ALI 

PISAVAH 

 

SEZNAM POLJ 

 

700  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – osebno ime 

710  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime korporacije 

715  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime političnoteritorialne enote ali 

zemljepisno ime 

720  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – rodbinsko ime 

730  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – naslov 

740  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/naslov 

743  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/dogovorjeni naslov za pravna 

in religiozna besedila 

750  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – občno ime 

 

 

Blok vsebuje obliko v drugem jeziku in/ali pisavi za točko dostopa v bloku 2XX. 

Polja 7XX imajo enake indikatorje in večino podpolj kot polja 2XX, zato pri poljih 7XX opisi istih 

podpolj niso ponovljeni. 

V poljih 7XX lahko uporabljamo naslednja kontrolna podpolja: 

2 Koda sistema 

3 Številka zapisa 

7 Pisava osnovnega dela točke dostopa 

8 Jezik katalogizacije 

9 Jezik osnovnega dela točke dostopa 

 

Uporaba kontrolnih podpolj je opisana v poglavju Kontrolna podpolja (pred blokom 2XX). 
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700  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU 

IN/ALI PISAVI – OSEBNO IME 

Polje vsebuje normativno točko dostopa za ime osebe, ki je v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka 

dostopa v polju 200. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

700 

 

Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali 

pisavi – osebno ime 

nr 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 f Datumi nr 

 2 Koda sistema nr 

 3 Številka zapisa nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

0 vnaša se samo ime ali ime in priimek 

1 vnaša se priimek in ime 

 

Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v 

invertirani obliki (priimek in ime). 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do f so opisana pri polju 200, podpolja 2, 3, 7, 8 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje obliko osebnega imena, ki je oblikovana v skladu z nacionalnimi opisnimi 

katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak in povezana z obliko v polju 200. 

Polje se uporablja v sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več jezikih, kjer je polje 
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ponovljivo. V sistemu COBISS.SI pa se uporablja samo v normativni bazi podatkov SGC. 

 

 

SORODNO POLJE 

200 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

 

 

PRIMERI 

1. * 

200 ⊔1 7ca 9bul aСоловьов bВладимир Сергеевич f1853-1900 

700 ⊔1 31700709 7ca aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900 

700 ⊔1 31700709 7ba aSolov'ev bVladimir Sergeevic f1853-1900 

(V sistemu COBISS.BG uporabljajo tri normativne točke dostopa, kadar se osebno 

ime v bolgarski cirilici razlikuje od izvirne cirilične oblike imena. Izvirna oblika 

imena v ruščini in alternativna latinična oblika sta v poljih 700. ID normativnega 

zapisa, v katerem sta izvirna ruska oblika imena in alternativna latinična oblika 

normativni točki dostopa, je v podpolju 3.) 

 

200 ⊔1 7ca aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900 

200 ⊔1 7ba aSolov'ev bVladimir Sergeevic f1853-1900  

700 ⊔1 31700453 7ca 9bul aСоловьoв bВладимир Сергеевич f1853-1900 

(Oblika imena v bolgarščini je v polju 700. Koda za bolgarski jezik je v podpolju 

9.) 

2. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

152 ⊔⊔ bsgc 

200 ⊔0 aOstržek cizmišljena oseba 

700 ⊔0 2sgce 8eng 9ita aPinocchio cFictitious character 

(Polje 700 vsebuje obliko imena, ki se uporablja v angleščini in ustreza slovenski 

obliki imena v polju 200.) 

3. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

152 ⊔⊔ bsgc 

200 ⊔0 aMarija cBlažena Devica csvetnica 

700 ⊔0 8eng aMary cBlessed Virgin cSaint 

(Polje 700 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v 

polju 200.) 
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710  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU 

IN/ALI PISAVI – IME KORPORACIJE 

Polje vsebuje normativno točko dostopa za ime korporacije, ki je v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka 

dostopa v polju 210. 

Imena političnoteritorialnih enot sama zase, ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje, obravnavamo 

kot korporacije (polje 710). Kot korporacije obravnavamo tudi imena političnoteritorialnih enot, ki jim 

sledi podrazdelek za korporacijo in ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje ali kot predmetne točke 

dostopa. Imena političnoteritorialnih enot, ki se uporabljajo kot predmetne točke dostopa, sama zase ali 

samo z dodanimi predmetnimi določili obravnavamo kot imena ozemelj (polje 715). 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

710 

 

Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali 

pisavi – ime korporacije 

nr 

 a Začetni element nr 

 b Podrazdelek r 

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator r 

 d Zaporedna številka sestanka nr 

 e Kraj sestanka r 

 f Datum sestanka nr 

 g Invertirani element nr 

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr 

 2 Koda sistema nr 

 3 Številka zapisa nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta korporacije 

0 ime korporacije 

1 sestanek 

2  Način vnosa imena 

0 ime v invertirani obliki 

1 ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo  

2 ime v naravnem vrstnem redu 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do h so opisana pri polju 210, podpolja 2, 3, 7, 8 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje obliko imena korporacije, ki je oblikovana v skladu z nacionalnimi opisnimi 

katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak in povezana z obliko v polju 210. 

Polje se uporablja v sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več jezikih, kjer je polje 

ponovljivo. V sistemu COBISS.SI pa se uporablja samo v normativni bazi podatkov SGC. 

 

 

SORODNO POLJE 

210 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 
 

 

PRIMERI 

1.  

001 ⊔⊔ a80-123456 

210 02 aNational Library of Canada 

710 02 380-239876 8fre 9fre aBibliothèque nationale du Canada 

(Zapis v katalogu v angleškem jeziku.) 

 

001 ⊔⊔ a80-239876 

210 02 aBibliothèque nationale du Canada 

710 02 380-123456 8eng 9eng aNational Library of Canada 

(Zapis v katalogu v francoskem jeziku.) 

2. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

152 ⊔⊔ bsgc 

210 02 9eng aChallenger cvesoljsko plovilo 

710 02 2sgce 8eng aChallenger cSpacecraft 

(Polje 710 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v 

polju 210.) 

3. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

152 ⊔⊔ bsgc 

210 02 aSkupnost neodvisnih držav 

710 02 2sgce 8eng aCommonwealth of Independent States 

(Polje 710 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v 

polju 210.) 

4. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

152 ⊔⊔ bsgc 

210 02 aKolosej cRim, Italija 

710 02 2sgce 8eng aColosseum cRome, Italy 

(Polje 710 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v 

polju 210.) 
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715  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU 

IN/ALI PISAVI – IME POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE 

ALI ZEMLJEPISNO IME 

Polje vsebuje normativno točko dostopa za ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime, ki je v 

drugem jeziku in/ali pisavi kot točka dostopa v polju 215. 

Imena političnoteritorialnih enot, ki se uporabljajo kot predmetne točke dostopa, sama zase ali samo z 

dodanimi predmetnimi določili obravnavamo kot imena ozemelj (polje 715). Imena političnoteritorialnih 

enot sama zase, ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje, obravnavamo kot korporacije (polje 710). 

Kot korporacije obravnavamo tudi imena političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek za 

korporacijo in ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje ali kot predmetne točke dostopa. 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

715 

 

Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali 

pisavi – ime političnoteritorialne enote ali 

zemljepisno ime 

nr 

 a Začetni element nr 

 x Splošno določilo r 

 z Časovno določilo r 

 2 Koda sistema nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolje a je opisano pri polju 215, podpolji x in z v poglavju Določila, podpolja 2, 8 in 9 pa v poglavju 

Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje obliko imena političnoteritorialne enote ali zemljepisnega imena, ki je oblikovana v skladu 

z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak in povezana s točko 

dostopa v polju 215. 
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SORODNA POLJA 

215 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI 

ZEMLJEPISNO IME 

 

 

PRIMERI 

1.  

001 ⊔⊔ aA123456 

215 ⊔⊔ aSchweiz 

715 ⊔⊔ 8fre aSuisse 

715 ⊔⊔ 8ita aSvizzera 

(Zapis v katalogu v nemškem jeziku.) 

 

001 ⊔⊔ aA234567 

215 ⊔⊔ aSuisse 

715 ⊔⊔ 8ger aSchweiz 

715 ⊔⊔ 8ita aSvizzera 

(Zapis v katalogu v francoskem jeziku.) 

 

001 ⊔⊔ aA345678 

215 ⊔⊔ aSvizzera 

715 ⊔⊔ 8ger aSchweiz 

715 ⊔⊔ 8fre aSuisse 

(Zapis v katalogu v italijanskem jeziku.) 

2. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aSava (vodotok) 

715 ⊔⊔ 2sgce 8eng aSava River 

(Polje 715 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v 

polju 215.) 

3. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aKoroška (Avstrija) 

715 ⊔⊔ 2sgce 8eng aCarinthia (Austria) 

(Polje 715 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v 

polju 215.) 

4. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aAkropola (Atene, Grčija) 

715 ⊔⊔ 2sgce 8eng aAcropolis (Athens, Greece) 

(Polje 715 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v 

polju 215.) 
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5. * 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

152 ⊔⊔ bsgc 

215 ⊔⊔ aTsavo (Kenija : narodni park) 

715 ⊔⊔ 2sgce 8eng aTsavo National Park (Kenya) 

(Polje 715 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v 

polju 215.) 
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720  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU 

IN/ALI PISAVI – RODBINSKO IME 

Polje vsebuje normativno točko dostopa za rodbinsko ime, ki je v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka 

dostopa v polju 220. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

720 

 

Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali 

pisavi – rodbinsko ime 

nr 

 a Začetni element nr 

 c Tip rodbine nr 

 f Datumi nr 

 2 Koda sistema nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja a, c in f so opisana pri polju 220, podpolja 2, 8 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje obliko rodbinskega imena, ki je oblikovana v skladu z nacionalnimi opisnimi 

katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak in povezana z obliko v polju 220. 

 

 

SORODNO POLJE 

220 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME 
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PRIMERA 

1. * 

220 ⊔⊔ aHabsburžani cvladarska rodbina 

720 ⊔⊔ 2sgce 8eng aHabsburg cHouse of 

(V polju 720 je angleška oblika imena iz polja 220.) 

2.* 

220 ⊔⊔ aBach crodbina 

720 ⊔⊔ 2sgce 8eng aBach family 

(V polju 720 je angleška oblika imena iz polja 220.) 
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730  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU 

IN/ALI PISAVI – NASLOV 

Polje vsebuje normativno točko dostopa za naslov, ki je v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka dostopa v 

polju 230. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

730 

 

Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali 

pisavi – naslov 

nr 

 a Začetni element nr 

 b Splošna oznaka gradiva r 

 h Oznaka podrejenega dela r 

 i Naslov podrejenega dela r 

 k Datum izida nr 

 l Oblikovni podrazdelek nr 

 m Jezik  nr 

 n Razni podatki nr 

 q Različica (ali datum različice) nr 

 r Način izvedbe (v glasbi) r 

 s Številčna oznaka (v glasbi) r 

 u Tonski način (v glasbi) nr 

 w Priredba (v glasbi) nr 

 2 Koda sistema nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do w so opisana pri polju 230, podpolja 2, 8 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje obliko naslova, ki je oblikovana v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili 

ali s sistemom predmetnih oznak in povezana z obliko v polju 230. 

 

 



730 COMARC/A 

730 - 2 © IZUM, marec 2018 

SORODNO POLJE 

230 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV 

 

 

PRIMERA 

1. * 

230 ⊔⊔ aKumranski rokopisi 

730 ⊔⊔ 2sgce 8eng aDead Sea scrolls 

(V polju 730 je angleška oblika naslova iz polja 230.) 

2. * 

230 ⊔⊔ aKamen iz Rosette 

730 ⊔⊔ 2sgce 8eng aRosetta stone 

(V polju 730 je angleška oblika naslova iz polja 230.) 
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740  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU 

IN/ALI PISAVI – IME/NASLOV 

Polje vsebuje normativno točko dostopa za ime/naslov, ki je v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka 

dostopa v polju 240. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

740 

 

Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali 

pisavi – ime/naslov 

nr 

 a Ime nr 

 t Naslov nr 

 2 Koda sistema nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolji a in t sta opisani pri polju 240, podpolja 2, 8 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje obliko imena/naslova, ki je oblikovana v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi 

pravili ali s sistemom predmetnih oznak in povezana z obliko v polju 240. 

 

 

SORODNO POLJE 

240 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/NASLOV 
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743  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU 

IN/ALI PISAVI – IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA 

IN RELIGIOZNA BESEDILA 

Polje vsebuje normativno točko dostopa za ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila, ki je 

v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka dostopa v polju 243. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

743 

 

Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali 

pisavi – ime/dogovorjeni naslov za pravna in 

religiozna besedila 

nr 

 a Začetni element nr 

 b Podrazdelek r 

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator r 

 f Datum pravnega dokumenta ali različice  nr 

 i Naslov podrejenega dela r 

 l Oblikovni podrazdelek nr 

 n Razni podatki nr 

 t Dogovorjeni naslov nr 

 2 Koda sistema nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

1 ime, vneseno pod državo ali drugim 

zemljepisnim imenom  

2 ime, vneseno pod drugo obliko imena 

 

Vrednost 1 drugega indikatorja se uporablja pri zemljepisnih imenih pod jurisdikcijo. 

Vrednost 2 drugega indikatorja se uporablja pri imenih cerkva. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do t so opisana pri polju 243, podpolja 2, 8 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje obliko imena/dogovorjenega naslova za pravna in religiozna besedila, ki je oblikovana v 

skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak in povezana z 

obliko v polju 243. 

 

 

SORODNO POLJE 

243 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN 

RELIGIOZNA BESEDILA 

 

 



COMARC/A 750 

© IZUM, marec 2018 750 - 1 

 

750  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU 

IN/ALI PISAVI – OBČNO IME 

Polje vsebuje normativno točko dostopa za občno ime, ki je v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka 

dostopa v polju 250. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

750 

 

Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali 

pisavi – občno ime 

nr 

 a Začetni element nr 

 x Splošno določilo r 

 y Zemljepisno določilo r 

 2 Koda sistema nr 

 8 Jezik katalogizacije nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolje a je opisano pri polju 250, podpolji x in y v poglavju Določila, podpolja 2, 8 in 9 pa v poglavju 

Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje obliko občnega imena, ki je oblikovana v skladu s sistemom predmetnih oznak in povezana 

z obliko v polju 250. 

 

 

SORODNO POLJE 

250 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OBČNO IME 
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PRIMER 

1. * 

250 ⊔⊔ aAntropologija 

750 ⊔⊔ 2sgce 8eng aAnthropology 
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8XX  BLOK ZA INFORMACIJE O 

VIRU PODATKOV 

 

SEZNAM POLJ 

 

801  Izvor zapisa 

810  Podatek je v 

815  Podatka ni v 

820  Podatki o rabi ali pomenskem obsegu 

830  Splošna katalogizatorjeva opomba 

835  Podatki o izbrisani točki dostopa 

836  Podatki o nadomeščeni točki dostopa 

856  Elektronska lokacija in dostop 

 

 

Opombe vsebujejo informacije o ustanovah, ki so odgovorne za zapis, ter opombe katalogizatorjev iz teh 

ustanov. Opombe katalogizatorjev so v prvi vrsti mišljene kot napotki drugim katalogizatorjem, zato 

navadno niso napisane v obliki, primerni za javni prikaz. Opombe, namenjene za javni prikaz, se nahajajo 

v bloku 3XX Blok za opombe.  
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801  IZVOR ZAPISA 

V polju sta navedena ustanova, ki je odgovorna za kreiranje zapisa, in datum vnosa. Polje je ponovljivo 

za navedbo ustanove, ki je zapis transkribirala, spremenila ali izdala. Datum pri novih zapisih je datum 

kreiranja zapisa. Pri posodobljenih zapisih pa je to datum zadnje posodobitve zapisa. 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

801  Izvor zapisa r 

 a Država nr 

 b Ustanova nr 

 c Datum zadnjega posega nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Funkcija ustanove 

 0 katalogizacijska ustanova 

 1 ustanova, ki podatke prepiše 

 2 ustanova, ki podatke spremeni 

 3 ustanova, ki zapis izda 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

801a  Država 

Koda države, v kateri je ustanova, ki je izdala zapis. Koda je v skladu s standardom ISO 3166.  

 

 

801b  Ustanova 

Koda ustanove iz MARC Code List for Organizations. 

 

 

801c  Datum zadnjega posega 

Datum zadnjega posega, vpisan v obliki LLLLMMDD, v skladu s standardom ISO 8601. 
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Pogosto ista ustanova opravi nekaj ali vse navedene funkcije. Podpolje je ponovljeno samo, če so se 

spremenili podatki o datumu zadnjega posega, katalogizacijskih pravilih ali formatu. Če sprememb ni, je 

v zapisu samo polje, ki je bilo vneseno prvo.   

 

 

SORODNA POLJA 

100 SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI 

 

 

PRIMERI 

1.  

801 ⊔0 aUS bDLC c19800516 
         

2.          

801 ⊔3 aGB bbl c19831121 

3.          

801 ⊔0 aFR bFR-693836101 c20070215 

(Normativni zapis, kreiran v Bibliothèque nationale de France.) 

4.          

801 ⊔0 aRU bNLR c19961109 

5. *         

801 ⊔0 ausa bNNHWW 

801 ⊔1 ausa bNNHWW c19821215 

801 ⊔2 asvn bSI-MaIIZ 

(Prvi dve polji vsebujeta kodo za ustanovo, ki je odgovorna za katalogizacijo in 

prepis zapisa. Zadnje polje vsebuje kodo za ustanovo, ki je spremenila zapis.) 
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810  PODATEK JE V 

Polje vsebuje navedbo vira, v katerem smo našli podatek o točki dostopa. Običajno navedemo 

bibliografski vir, pri katalogizaciji katerega je bila točka dostopa oblikovana. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

810  Podatek je v r 

 a Navedba vira nr 

 b Najden podatek nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

810a  Navedba vira 

Navedba kateregakoli vira, v katerem smo našli podatek o točki dostopa. 

 

 

810b  Najden podatek 

Podpolje vsebuje podatek, ki smo ga našli v viru, navedenem v podpolju a (gl. primere 1, 4, 5). 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

V ponovljivo polje vnesemo vir podatkov za vsako različno obliko imena. 

 

 

SORODNA POLJA 

2XX NORMATIVNE TOČKE DOSTOPA 

4XX VARIANTNE TOČKE DOSTOPA 

5XX SORODNE TOČKE DOSTOPA 

7XX NORMATIVNE TOČKE DOSTOPA V DRUGIH JEZIKIH IN/ALI PISAVAH 
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PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aAvery, bHarold Eric 

400 ⊔1 aAvery, bH.E. 

810 ⊔⊔ aHis Advanced physical chemistry calculations, 1971: t.p. b(H. E. Avery, B.Sc., 

Ph.D., Dept. of Chem., Liverpool Polytechnic) 

2.  

200 ⊔1 aHailsham of Saint Marylebone, bQuintin Hogg, cBaron 

810 ⊔⊔ aWho's Who 

3. *  

200 ⊔1 aKozinc bŽeljko 

400 ⊔1 5e aMalik bPeter 

810 ⊔⊔ aLep dan kliče : 150 izletov po Sloveniji / Željko Kozinc. - 1999 

810 ⊔⊔ aLovci na Rembrandta / Peter Malik. - 1992 

4. *  

200 ⊔1 aHerberstein bŽiga 

400 ⊔1 aHerberstein bSigismund 

810 ⊔⊔ aEnciklopedija Slovenije bŽiga Herberstein 

810 ⊔⊔ aSlovenski biografski leksikon bSigismund Herberstein 

5. * 

250 ⊔⊔ aDolomit 

450 ⊔⊔ aGrintavec (Kamnina) 

450 ⊔⊔ aKalavec 

810 ⊔⊔ aGeološki terminološki slovar, 2006 b(dolomit: grintavec, kalavec) 

 



COMARC/A 815 

© IZUM, marec 2018 815 - 1 

 

815  PODATKA NI V 

V polju navedemo vire, ki smo jih pregledali, pa v njih nismo našli podatkov o točki dostopa. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

815  Podatka ni v nr 

 a Navedba vira r 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

815a  Navedba vira 

Navedba kateregakoli vira, v katerem nismo našli podatka o točki dostopa. Podpolje ponovimo 

za vsak navedeni vir. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje ni obvezno, vendar pa je priporočljivo navesti pregledane vire. 

 

 

SORODNA POLJA 

2XX NORMATIVNE TOČKE DOSTOPA 

4XX VARIANTNE TOČKE DOSTOPA 

5XX SORODNE TOČKE DOSTOPA 

7XX NORMATIVNE TOČKE DOSTOPA V DRUGIH JEZIKIH IN/ALI PISAVAH 
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PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aJones, bA. Wesley 

815 ⊔⊔ aDir. Amer. schol., 1974; aNational faculty dir., 1979; aAmer. men/women sci., 

soc. and beh. sci., 1978; aWWA., 1978-79 

2. *  

200 ⊔1 aZupančič bTončka 

810 ⊔⊔ aTehnika in delo. Učbenik za 5. razred / Tončka Zupančič. - 2001 

815 ⊔⊔ aSBL, PSBL 

3. * 

152 ⊔⊔ asgc 

250 ⊔⊔ aFragmentacija pomnilnika (računalništvo) 

815 ⊔⊔ aISLOVAR : slovar informatike: http://www.islovar.org/ aLeksikon računalništva 

in informatike, 2002 
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820  PODATKI O RABI ALI POMENSKEM OBSEGU 

V polje vnesemo podatke, ki omejujejo rabo točke dostopa v polju 2XX ali pojasnjujejo primere entitet z 

enakimi ali podobnimi imeni. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

820  Podatki o rabi ali pomenskem obsegu r 

 a Besedilo opombe r 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

820a  Besedilo opombe 

Podpolje vsebuje besedilo opombe. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje ni obvezno, vendar se priporoča vnos opombe vsakokrat, ko bi lahko prišlo do zamenjave zaradi 

podobnih točk dostopa. 

 

 

SORODNO POLJE 

2XX NORMATIVNE TOČKE DOSTOPA 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aSmithe, bSam 

820 ⊔⊔ aNot to be confused with Smith, Sam 
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2.  

200 ⊔1 aLafontaine, bJacques, f1944- 

820 ⊔⊔ aNe pas confondre avec l'auteur né en 1933. 

3. *  

200 ⊔1 aZupančič bJože r00798 f1939-2000 

820 ⊔⊔ aNe zamenjuj: Zupančič, Jože (prevajalec) 

820 ⊔⊔ aNe zamenjuj: Zupančič, Jože, 1935-, šifra raziskovalca 16074 

820 ⊔⊔ aNe zamenjuj: Zupančič, Jože, 1946-, šifra raziskovalca 01340 

820 ⊔⊔ aNe zamenjuj: Zupančič, Jože, 1963- (diplomant FOV)  

820 ⊔⊔ aNe zamenjuj: Zupančič, Jože, diploma na Teološki fakulteti v Ljubljani, 1975 

820 ⊔⊔ aObstaja še več soimenjakov na različnih področjih.  

4. *  

200 ⊔1 aŠtiglic bFranc 

820 ⊔⊔ aNe zamenjuj: Štiglic, France, 1919- (filmski režiser) 
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830  SPLOŠNA KATALOGIZATORJEVA OPOMBA 

V polje vnesemo biografske, zgodovinske ali druge informacije o točki dostopa. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

830  Splošna katalogizatorjeva opomba r 

 a Besedilo opombe r 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

830a  Besedilo opombe 

Podpolje vsebuje besedilo opombe. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

V polje lahko vnesemo tudi podatek o pravilih, ki smo jih uporabili, opombe s pojasnilom, zakaj smo 

izbrali določeno obliko točke dostopa itd. (gl. primer 2). Tovrstni podatki se lahko pojavljajo tudi v 

drugih poljih, npr. v polju 810. 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aKorman, bGerd 

830 ⊔⊔ ab. 1928; aPhD 

2.  

200 ⊔1 aOtter, bA.A. den, f1941- 

830 ⊔⊔ aAACR2 22.4A. Name established according to author's preference. 
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3. *  

200 ⊔1 aRužič bErnest 

400 ⊔0 5z aE. R. 

400 ⊔0 5z aER 

830 ⊔⊔ aPodpisuje se tudi: e. R. in eR 

4. *  

200 ⊔1 aJovanović bDušan f1939- 

400 ⊔1 5z aJovanovič bDušan f1939- 

830 ⊔⊔ aGledališki režiser, dramatik, Prešernova nagrada 1990, Borštnikova nagrada 

1992, Rožančeva nagrada 1998. 

5. *  

200 ⊔0 aOrakelj 

830 ⊔⊔ aOrakelj je psevdonim, avtor noče biti razrešen. 

(Zapis ne vsebuje pravega imena. Opomba ni javna, namenjena je le 

katalogizatorjem.) 

6. *  

250 ⊔⊔ aEgipčanska književnost v arabščini 

830 ⊔⊔ aUredniška opomba: Povezave na geslo LCSH "Egyptian literature, Modern" ne 

dodamo. 
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835  PODATKI O IZBRISANI TOČKI DOSTOPA 

Polje pojasnjuje, zakaj je točka dostopa v polju 2XX izbrisana iz normativne baze podatkov. Polje 835 

izpolnimo v zapisu, v katerem je v podpolju 001a – Status zapisa vnesena koda "d" – izbrisan zapis ali 

"r" – razdružen zapis. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

835  Podatki o izbrisani točki dostopa r 

 a Besedilo opombe r 

 b Nadomestna točka dostopa r 

 d Datum posega nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

835a  Besedilo opombe 

Podpolje vsebuje pojasnilo. 

 

 

835b  Nadomestna točka dostopa 

Podpolje vsebuje točko dostopa, ki je nadomestila izbrisano točko dostopa v polju 2XX. 

 

 

835d  Datum posega 

Datum posega zapisujemo v obliki LLLLMMDD. Če uporabimo polje 835, moramo to 

podpolje obvezno izpolniti. 

 

 

SORODNO POLJE 

001a UVODNIK ZAPISA, Status zapisa 
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PRIMER 

1. * 

001 ⊔⊔ ar 

200 ⊔1 aBartol bTomaž 

835 ⊔⊔ aSoimenjaka bBartol, Tomaž, 1962- bBartol, Tomaž, 1968- d20011212 
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836  PODATKI O NADOMEŠČENI TOČKI DOSTOPA 

Polje pojasnjuje, da je točka dostopa v polju 2XX nadomestila točko dostopa v polju 836. Polje 836 lahko 

izpolnimo v zapisu, v katerem je v podpolju 001a – Status zapisa vnesena koda "c" – popravljen zapis ali 

"n" –  nov zapis. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

836  Podatki o nadomeščeni točki dostopa r 

 b Nadomeščena točka dostopa nr 

 d Datum posega nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

836b  Nadomeščena točka dostopa 

Podpolje vsebuje točko dostopa, ki je bila nadomeščena s točko dostopa v polju 2XX. 

 

 

836d  Datum posega 

Datum posega zapisujemo v obliki LLLLMMDD. Če uporabimo polje 836, moramo to 

podpolje obvezno izpolniti. 

 

 

SORODNO POLJE 

001a UVODNIK ZAPISA, Status zapisa 
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PRIMERA 

1.  

001 ⊔⊔ an 

200 ⊔1 aDe Clerck bCharles 

836 ⊔⊔ bClerck, Charles de d19871125 

2. * 

001 ⊔⊔ an 

200 ⊔1 aMilčinski bFran f1867-1932 

836 ⊔⊔ bMilčinski, Fran d20011212 
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856  ELEKTRONSKA LOKACIJA IN DOSTOP 

Polje lahko uporabljamo v normativnih zapisih za zagotavljanje dodatnih (elektronskih) informacij o 

entiteti, za katero je zapis kreiran. 

Polje vsebuje podatke o lokaciji, na kateri se nahaja ali s katere je dostopna elektronska enota. Vsebuje 

tudi podatke, ki omogočajo dostop do enote; način dostopa je določen z vrednostjo prvega indikatorja. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

856  Elektronska lokacija in dostop r 

 a Ime gostitelja r 

 b Številka za dostop r 

 c Podatki o zgoščevanju r 

 d Pot r 

 e Datum in ura pregledovanja in dostopa nr 

 f Elektronsko ime r 

 g Enotno ime vira (URN) r 

 h Izvajalec zahtev (uporabniško ime) nr 

 i Ukaz r 

 j Hitrost prenosa v bitih na sekundo (BPS) nr 

 k Geslo nr 

 l Prijava nr 

 m Pomoč pri dostopu r 

 n Ime lokacije gostitelja, navedenega v podpolju a nr 

 o Operacijski sistem nr 

 p Vrata (port) nr 

 q Vrsta datoteke nr 

 r Nastavitve nr 

 s Velikost datoteke r 

 t Terminalska emulacija r 

 u Enotna lokacija vira (URL) nr 

 v Ure, v katerih je možen dostop r 

 w Kontrolna številka zapisa r 

 x Interna opomba r 

 y Način dostopa nr 

 z Javna opomba r 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Način dostopa 
⊔ Ni podatka 

0 E-pošta 

1 FTP 

2 Oddaljena prijava (telnet) 

3 Klicna linija 

4 HTTP 

7 Način, naveden v podpolju y 
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2 - - 

 

Prvi indikator opisuje način dostopa do elektronskega vira. 

Vrednost 0 pove, da je možen dostop prek elektronske pošte. Pri vrednosti 1 lahko v ustrezna podpolja 

vpišemo podatke, potrebne za prenos elektronskega vira, pri vrednostih 2 in 3 pa podatke o tem, kako se 

nanj priključimo. 

Vrednost 7 uporabimo pri drugačnem načinu dostopa (navedemo ga v podpolju y) do elektronskega vira. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

856a  Ime gostitelja 

Podpolje vsebuje naslov gostitelja in je ponovljivo, če imamo za istega gostitelja več naslovov. 

 

 

856b Številka za dostop 

To je lahko številčni naslov IP, če je enota na internetu, ali telefonska številka, če je na voljo 

dostop po klicni liniji. Ti podatki se lahko pogosto spreminjajo in se lahko tvorijo avtomatsko. 

Telefonsko številko napišemo v obliki: [koda države]-[koda omrežne skupine]-[telefonska 

številka], npr. 49-69-15251140 (številka v Frankfurtu v Nemčiji), 1-202-7076237 (številka v 

Washingtonu, D.C., v ZDA). Morebitno interno številko napišemo za telefonsko številko, med 

obema pa je "x", npr. 1-703-3589800x515 (telefonska številka z interno številko). 

 

 

856c Podatki o zgoščevanju 

Podpolje uporabljamo, kadar potrebujemo posebno programsko opremo za razgoščevanje 

podatkov. 

 

 

856d Pot 

Vnesemo ime direktorija/poddirektorija, na katerem se nahaja datoteka. 

 

 

856e Datum in ura pregledovanja in dostopa 

Čas zadnjega dostopa do elektronskega vira zapisujemo v obliki LLLLMMDDUUMM. 
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856f Elektronsko ime 

Vnesemo ime datoteke, kot se nahaja na direktoriju/poddirektoriju, navedenem v podpolju d, na 

gostitelju, navedenem v podpolju a. Podpolje f lahko ponovimo, če je bila datoteka, ki 

predstavlja celoto, razdeljena na dele, shranjene z različnimi imeni. Ti deli torej sestavljajo eno 

bibliografsko enoto. V vseh ostalih primerih za datoteko z več imeni ponovimo polje 856 z 

ustreznim imenom datoteke v podpolju f. Ime datoteke lahko vsebuje nadomestne znake (npr. 

"*" ali "?") z opombo v podpolju z, ki pojasnjuje način poimenovanja datotek. Pri nekaterih 

sistemih moramo paziti tudi na to, ali pišemo ime datoteke z velikimi ali malimi črkami. 

Podpolje lahko vsebuje tudi ime elektronske publikacije ali konference. 

 

 

856g Enotno ime vira (URN) 

Vnesemo URN (Uniform Resource Name), ki podaja globalno enoznačno ime, neodvisno od 

lokacije. 

 

 

856h Izvajalec zahtev (uporabniško ime) 

Vnesemo uporabniško ime ali izvajalca zahtev, tj. podatke, ki se nahajajo pred znakom "@" v 

naslovu gostitelja. 

 

 

856i Ukaz 

Vnesemo ukaz, ki je potreben za to, da oddaljeni gostitelj obdela zahtevo. 

 

 

856j Hitrost prenosa v bitih na sekundo (BPS) 

Vnesemo najmanjše in največje število bitov na sekundo pri prenosu podatkov po vzpostavitvi 

zveze z gostiteljem. Podatek napišemo v obliki: [najmanj BPS]-[največ BPS]. Če je na voljo 

samo podatek o najmanjšem številu BPS, napišemo [najmanj BPS]-. Če pa imamo samo 

podatek o največjem številu BPS, napišemo -[največ BPS]. 

 

 

856k Geslo 

Vpisujemo javna gesla za splošno uporabo in ne tajnih gesel. 
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856l Prijava 

Vpisujemo izraze za prijavo, ki se splošno uporabljajo in so javni. 

 

 

856m Pomoč pri dostopu 

Navedemo naslov ali kontaktno osebo za pomoč pri dostopu. 

 

 

856n Ime lokacije gostitelja, navedenega v podpolju a 

Navedemo lokacijo gostitelja iz podpolja a. 

 

 

856o Operacijski sistem 

Navedemo lahko operacijski sistem, ki ga uporablja gostitelj, naveden v podpolju a. 

 

 

856p Vrata (port) 

Vnesemo del naslova, ki identificira proces ali servis na gostitelju. 

 

 

856q Vrsta datoteke 

Podpolje vsebuje podatek o vrsti datoteke oz. predstavitvi podatkov (npr. tekst/HTML, ASCII, 

postscript, program – exe ali JPEG). Informacija je namenjena končnim uporabnikom, da lahko 

ugotovijo možnosti uporabe oz. branja datotek (npr. kakšna strojna ali programska oprema je 

potrebna za prikaz datoteke). Vrsta datoteke določa tudi način prenosa datoteke oziroma način 

prenosa podatkov v omrežju. Ponavadi se tekstovne datoteke prenašajo kot znakovni podatki v 

naboru znakov ASCII (tj. osnovna latinica, številke od 0 do 9, nekaj posebnih znakov in večina 

ločil). Za tekstovne datoteke z znaki izven nabora ASCII ali netekstovne podatke (npr. 

računalniški programi, slikovni podatki) je treba uporabiti drug način prenosa, običajno binarni 

način. Vrsto datoteke lahko poiščemo v raznih seznamih, npr. v Internet Media Types (MIME 

types). 

 

 

856r Nastavitve 

Vnašamo nastavitve, ki se uporabljajo za prenos podatkov. Te so: 

• število podatkovnih bitov (število bitov na znak), 
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• število končnih bitov (število bitov, ki označujejo konec bajta), 

• pariteta (način preverjanja točnosti dvojiških podatkov). 

Sintaksa teh elementov je: [pariteta]-[število podatkovnih bitov]-[število končnih bitov]. Če je 

podana samo pariteta, navedemo samo to, in sicer brez vezajev, tj. [pariteta]. Če je podan še 

eden od ostalih dveh elementov, napišemo za manjkajoči element vezaj na ustreznem mestu, tj. 

[pariteta]--[število končnih bitov] ali [pariteta]-[število podatkovnih bitov]-. Vrednosti za 

pariteto so: O (liha), E (soda), N (ni), S (presledek) in M (označba). 

 

 

856s Velikost datoteke 

Vnesemo velikost datoteke, katere ime je navedeno v podpolju f. Velikost je navadno izražena 

v bajtih. Podpolje ponovimo, če se ponovi podpolje za ime datoteke. V tem primeru podpolje s 

neposredno sledi podpolju f, na katerega se nanaša. 

 

 

856t Terminalska emulacija 

Navedemo terminalsko emulacijo. 

 

 

856u Enotna lokacija vira (URL) 

Vnesemo URL (Uniform Resource Locator), ki vsebuje podatke o elektronskem dostopu v 

standardni sintaksi. Z naslovom URL lahko poiščemo elektronsko enoto, pri čemer uporabimo 

enega od internetnih protokolov (gl. primere). 

 

 

856v Ure, v katerih je možen dostop 

Vnesemo čas (ure), ko je možen dostop do elektronskega vira na lokaciji, navedeni v tem polju. 

 

 

856w Kontrolna številka zapisa 

Vnesemo kontrolno številko zapisa. 

 

 

856x Interna opomba  

V podpolje lahko vnesemo informacije, ki jih potrebujejo katalogizatorji, niso pa primerne za 

uporabnike knjižnic.  
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856y Način dostopa 

Vnesemo način dostopa, kadar je vrednost prvega indikatorja 7. Podpolje lahko vsebuje način 

dostopa, ki ni eden od treh glavnih protokolov TCP/IP, navedenih v prvem indikatorju. Podatki 

v tem podpolju ustrezajo shemam, navedenim v dokumentu Uniform Resource Locators (URL) 

(RFC 1738), ki ga je pripravila Uniform Resource Identifiers Working Group pri IETF. The 

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) vzdržuje seznam shem URL ter definira sintakso 

in uporabo novih shem. 

 

 

856z Javna opomba 

V podpolje lahko vpišemo opombe v obliki, ki je primerna za izpis za uporabnike knjižnic. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje ponovimo, kadar je več različnih podatkov o naslovu (podpolja a, b, d) in kadar je več možnih 

načinov dostopa. Posamezne knjižnice imajo lahko različne naslove URL za isti elektronski vir. Zato v 

vzajemni bazi podatkov obstoječih polj 856, ki so jih kreirale druge knjižnice, ne spreminjamo, ampak 

dodamo podatke v novo polje 856, če je to potrebno. Polje ponovimo tudi, kadar obstaja več imen 

datoteke (podpolje f), razen kadar je zaključena enota razdeljena na več delov za online shranjevanje ali 

iskanje. 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aRussell, bBertrand, f1872-1970 

856 4⊔ uhttp://plato.stanford.edu/entries/russell 

2.  

210 02 aLibrary of Congress. bCopyright Office 

856 4⊔ uhttp://lcweb.loc.gov/copyright 

3.  

210 12 aInternational Conference on the Principles and Future Development of AACR2 

856 4⊔ uhttp://www.nlc-bnc.ca/jsc/ 

4. *  

200 ⊔1 aVasle bJuan 

400 ⊔1 5z aVasle bJanez 

830 ⊔⊔ aPodročje delovanja: operni pevec in novinar 

856 4⊔ uhttp://www2.arnes.si/guest/jvasle 

856 0⊔ umailto:juan.vasle@guest.arnes.si 
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9XX  BLOK ZA NACIONALNO RABO 

 

SEZNAM POLJ 

 

911  Vir imena* 

915  Nepovezana kazalka – osebno ime* 

916  Opomba o konverziji* 

950   Nepovezana sorodna točka dostopa* 

990  Prevezave* 

991   Opombe urednika* 

992  Polje za lokalne potrebe* 

 

 

Blok vsebuje podatke, ki so nacionalnega/lokalnega pomena in niso namenjeni mednarodni izmenjavi. 
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911  VIR IMENA* 

Polje vsebuje nekatere podatke, ki so v pomoč pri razdelitvi zapisov za redigiranje. Polje je nastalo pri 

programskem kreiranju normativnih zapisov za avtorje na osnovi podatkov o avtorjih v bibliografskih 

zapisih. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

911  Vir imena* nr 

 a Šifra ustanove/organizacije r 

 b Najpogostejši kreator nr 

 c Frekvenca nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

911a  Šifra ustanove/organizacije 

Koda označuje ustanovo, pod okriljem katere avtor objavlja dela in ki se uporablja za izpis 

bibliografije ustanov. 

 

 

911b  Najpogostejši kreator 

Gre za ime najpogostejšega kreatorja iz tiste lokalne baze, ki je do dneva inicialne konverzije 

prispevala v COBIB največ bibliografskih zapisov s tem avtorjem. 

 

 

911c  Frekvenca 

Pogostnost pojavljanja avtorjevega imena v COBIB-u na dan inicialne konverzije. 
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PRIMERA 

1. *  

200 ⊔1 aButina bVida r00105 

911 ⊔⊔ a4-054 a4-006 bSURS::ANDREJA c9 

2. *  

200 ⊔1 aŠkerget bLeopold r06428 

911 ⊔⊔ a3-206 a3-112 a3-204 bKTFMB::MAJA c532 
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915  NEPOVEZANA KAZALKA – OSEBNO IME* 

V ponovljivo polje 915 so se ob inicialni konverziji prenesle variantne oblike imen (variantne točke 

dostopa) iz tistih polj 901 in 902 v bibliografski bazi podatkov, ki niso bila pravilno povezana s 

pripadajočimi polji 701 in 702 (manjkalo je na primer podpolje 6 za povezavo med poljema 701 in 901 

oz. 702 in 902). 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

915  Nepovezana kazalka – osebno ime* r 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 f Datumi nr 

 5 Koda za odnos nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

0 vnaša se samo ime ali ime in priimek 

1 vnaša se priimek in ime 

 

Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v 

invertirani obliki (priimek in ime). 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do f so opisana pri polju 200, podpolje 5 pa v poglavju Kontrolna podpolja. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Točka dostopa v polju 915 je variantna ali neprednostna oblika imena. 

Ker so se podatki v polje 915 prenesli programsko iz nepopolnih bibliografskih zapisov, je treba preveriti, 

ali gre dejansko za variantno obliko imena, navedenega v polju 200. 
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PRIMERA 

1. *  

200 ⊔1 aMaček bJože r00338 

915 ⊔1 aLeskovšek bMirko 

(V bibliografskem zapisu polje 901 ni bilo povezano s pripadajočim poljem 701, 

zato se je v normativnem zapisu pojavilo neustrezno ime v polju 915.) 

2. *  

200 ⊔1 aŠtrukelj bBorut r07849 f1961- 

915 ⊔1 aFrancky bBojana Mozetič- 

915 ⊔1 aMagajna bDarja Barlič- 

915 ⊔1 aPorekar bVladka Gaberc- 
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950  NEPOVEZANA SORODNA TOČKA DOSTOPA* 

Polje vsebuje povezavo s sorodno točko dostopa, za katero še ni kreiran normativni zapis. Polje je 

namenjeno za kasnejše samodejno vzpostavljanje povezav med normativnimi zapisi, ko bodo ti kreirani. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

950  Nepovezana sorodna točka dostopa* r 

 a Točka dostopa nr 

 2 Koda sistema nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Koda za odnos nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

950a  Točka dostopa 

V podpolje vpišemo celotno točko dostopa in vnesemo vsa ločila med posameznimi podatki. 

 

 

9502  Koda sistema 

Koda označuje sistem predmetnih oznak, ki mu pripada točka dostopa. 

 

 

9503  Številka zapisa 

Podpolje vsebuje identifikacijsko številko normativnega zapisa iz tujega geslovnika. 

 

 

9505  Koda za odnos 

Koda označuje odnos med sorodno točko dostopa v polju 950 in normativno točko dostopa v 

polju 2XX. 
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje 950 se uporablja samo v zapisih v normativni bazi podatkov SGC. Izpolnimo ga, kadar bi bilo treba 

s poljem 5XX povezati normativni zapis z normativnim zapisom za sorodni izraz, pa to ni možno, ker 

slednjega zapisa v bazi še ni. Zato vnesemo informacije o sorodnem izrazu v polje 950, namesto da bi za 

sorodni izraz izpolnili polje 5XX.  

Pri tem po možnosti kot povezavo uporabimo ustrezno točko dostopa iz geslovnika Library of Congress 

Subject Headings (LCSH), lahko pa tudi iz geslovnika Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et 

alphabétique unifié (RAMEAU). V podpolje a vpišemo točko dostopa, v podpolje 2 kodo sistema LCSH 

ali RAMEAU in v podpolje 3 identifikacijsko številko zapisa iz LCSH ali RAMEAU. Če ne v LCSH in 

ne v RAMEAU ni ustreznega zapisa za sorodni izraz, v podpolje a vpišemo točko dostopa v slovenščini, 

kreirano po pravilih SGC, v podpolje 2 kodo sistema SGC, podpolje 3 pa pustimo prazno. 

 

 

PRIMERA 

1. * 

250 ⊔⊔ aGlinaste ploščice 

950 ⊔⊔ 2lc 3sh 85131815 5g aTablets (Paleography) 

(V bazi podatkov SGC še ni ustreznega širšega izraza za izraz Glinaste ploščice. 

Zato širšega izraza ne moremo vpisati v polje 550. V polje 950 vpišemo podatke o 

širšem izrazu, ki ga najdemo v LCSH.) 

2. * 

250 ⊔⊔ aZdrava prehrana 

950 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11937798 5z aDiététique 

(V bazi podatkov SGC še ni zapisa za sorodni izraz Dietetika. Zato ne moremo 

vpisati polja 550. V polje 950 vpišemo podatke o sorodnem izrazu, ki ga najdemo 

v RAMEAU.) 
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990  PREVEZAVE* 

Polje uporabljamo za vnos podatkov o tem, katere bibliografske zapise je treba prevezati na neki drugi 

normativni zapis. Polje je namenjeno avtomatskemu prevezovanju zapisov v bibliografskih bazah 

podatkov. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

990  Prevezave* r 

 a Datum nr 

 b ID bibliografskega zapisa r 

 n ID normativnega zapisa nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

990a  Datum 

Datum prevezave zapisujemo v obliki LLLLMMDD. 

 

 

990b  ID bibliografskega zapisa 

Ponovljena podpolja vsebujejo identifikacijske številke bibliografskih zapisov, ki jih je treba 

prevezati na nov normativni zapis. 

 

 

990n  ID normativnega zapisa 

Gre za identifikacijsko številko novega normativnega zapisa. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Če ugotovimo, da so v bibliografski bazi podatkov polja za različne osebe z enakim imenom pomotoma 

povezana z istim normativnim zapisom, je treba, če je možno, tak normativni zapis razdružiti na več 
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normativnih zapisov. V bibliografski bazi je treba pregledati vse zapise, ki so vezani na tak normativni 

zapis, in ugotoviti, kateri zapisi spadajo h kateri osebi. 

Polje 990 uporabimo v primeru, ko je sorazmerno malo bibliografskih zapisov, ki jih je treba prevezati. 

Večina bibliografskih zapisov ostane vezanih na obstoječi normativni zapis, za ostale osebe pa naredimo 

dodatne normativne zapise. 

V obstoječi normativni zapis vnesemo za vsak nov normativni zapis po eno polje 990 z ID-jem novega 

normativnega zapisa v podpolju n in z ID-ji bibliografskih zapisov, ki jih je treba vezati nanj, v 

ponovljenih podpoljih b. Pri usklajevanju bibliografske baze podatkov z normativno se v teh 

bibliografskih zapisih povezava na ID razdruženega normativnega zapisa zamenja s povezavo na ID 

novega normativnega zapisa. 

 

 

PRIMER 

1. * 

200 ⊔1 aMilčinski bFran f1867-1932 

(Normativni zapis za Frana Milčinskega (n.z.1).) 

 

200 ⊔1 aMilčinski bFrane f1914-1988 

990 ⊔⊔ a20011212 b<b.z.1> n<n.z.1> 

(Normativni zapis za Franeta Milčinskega. Bibliografski zapis (b.z.1) je bil 

pomotoma vezan na normativni zapis za Franeta Milčinskega namesto na zapis za 

Frana Milčinskega (n.z.1). Povezava s podpoljem 3 v polju 70X v bibliografski 

bazi bo popravljena avtomatsko.) 

 

 



COMARC/A 991 

© IZUM, marec 2018 991 - 1 

 

991  OPOMBE UREDNIKA* 

Polje je namenjeno za izmenjavo informacij o pripravi ali dopolnitvah zapisa med člani uredniškega 

odbora. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

991  Opombe urednika* r 

 a Opomba nr 

 b Avtor opombe nr 

 c Datum opombe nr 

 

Indikatorji 

Vrednosti indikatorjev niso definirane. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

991a  Opomba 

V podpolje vpisujemo navodila za oblikovanje zapisa ali s tem povezane komentarje. 

 

 

991b  Avtor opombe 

Ime in priimek osebe, ki je vpisala polje. 

 

 

991c  Datum opombe 

Datum pripombe zapisujemo v obliki LLLLMMDD. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje 991 uporabljajo člani uredniškega odbora v fazi priprave ali dopolnjevanja zapisa. Ko je redakcija 

končana in zapis verificiran, se polje 991 zbriše.  

 



991 COMARC/A 

991 - 2 © IZUM, marec 2018 

PRIMERI 

1. * 

250 ⊔⊔ aOptični pomnilniki 

450 ⊔⊔ aOptični nosilci podatkov 

450 ⊔⊔ aOptični pomnilni mediji 

450 ⊔⊔ 2lc 3sh 85095172 5n 8eng aOptical storage devices 

450 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF12062743 5n 8fre aMémoires optiques 

450 ⊔⊔ 2sears 3SSEA85000383 5n 8eng aOptical storage devices 

991 ⊔⊔ aPri neizbranih izrazih v poljih 4XX dodaj tudi podpolje 9. bBarbara Novak 

c20180205 

(Urednik je opazil, da v poljih 450 manjka podpolje 9.) 

2. * 

991 ⊔⊔ aZapis sem zavrnil. Vnesti bi ga morala v masko za napotilni zapis. bJanez Košir 

c20180205 

3. * 

991 ⊔⊔ aDodan neizbrani izraz. Ali je v redu? bBarbara Novak c20180201 

991 ⊔⊔ aNeizbrani izraz Armenija (Republika : bajerji) ni veljaven. Spremembe zapisa so 

zavrnjene bJanez Košir c20180205 

 



COMARC/A Dodatek A.1 

© IZUM, marec 2018 Dodatek A.1 - 1 

A  SEZNAM POLJ/PODPOLJ 

A.1  NORMATIVNI ZAPISI (CONOR) 

Legenda:    

 Ind. : Indikatorji (privzete vrednosti) 

 ⊔ : Prazno, brez indikatorja 

    

 PN : Osebna imena 

 CB : Korporacije 

 - :  Podpolje ni prisotno. 

 0 : Podpolje je v vzorcu. 

 1 : Podpolje je obvezno. 

    

 Pon. : Ponovljivost 

 R : Podpolje je ponovljivo. 

 NR : Podpolje ni ponovljivo. 

    

 Dol. : Dolžina 

 v : Vnesemo lahko manjše število od predpisanega števila znakov. 

    

 Pri. : Privzeta vrednost 

 

 

  
Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 

PN CB 

000  SISTEMSKO POLJE ⊔⊔   NR   

001  UVODNIK ZAPISA ⊔⊔   NR   

 a Status zapisa  1 1 NR 1 n 

 b Vrsta zapisa  1 1 NR 1 x 

 c Vrsta entitete  1 1 NR 1 a1 

 g Koda popolnosti zapisa  0 0 NR 1  

 x Številka nadomestnega zapisa*  0 0 NR 79v  

017  DRUGI IDENTIFIKATORJI 7⊔   R   

 a Identifikator  0 0 NR 79v  

 b Pojasnilo  0 0 NR   

 z Napačni identifikator  0 0 R   

 2 Koda sistema  0 0 NR 20v  

035  KONTROLNE ŠTEVILKE ZAPISOV IZ 

DRUGIH SISTEMOV 

⊔⊔ 
  

R 
  

 a Številka  0 0 NR   

 z Preklicana ali neveljavna številka  0 0 R   

100  SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI ⊔⊔   NR   

 b Koda za status normativne točke dostopa  1 1 NR 1  

 c Jezik katalogizacije  1 1 NR 3 slv2 

 d3 Koda za transliteracijo  - - NR 1  

                                                 
1  Privzeta vrednost vrste entitete se v posameznih maskah vnosa razlikuje. Tako je v maski PN privzeta vrednost 

"a", v maski CB pa "b". 
2  Privzeta vrednost jezika katalogizacije je odvisna od jezika, ki se uporablja v sistemu COBISS. 
3  Podpolje se uporablja v sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več pisavah ali jezikih. 



Dodatek A.1 COMARC/A 
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 

PN CB 

 g Pisava katalogizacije  1 1 NR 2 ba4 

101  JEZIK ENTITETE ⊔⊔   NR   

 a Jezik  0 0 R 3  

102  NACIONALNOST ENTITETE ⊔⊔   NR   

 a Država  0 0 R 3  

 b Regija  0 0 R 2  

106  UPORABA TOČKE DOSTOPA KOT 

PREDMETNE OZNAKE 

⊔⊔ 
  

NR 
  

 a Oznaka uporabe  0 0 NR 1 05 

120  KODIRANI PODATKI ZA OSEBNO IME ⊔⊔   NR   

 a Spol  0 - NR 1  

 b Razlikovano ali nerazlikovano osebno ime  1 - NR 1  

150  KODIRANI PODATKI ZA IME 

KORPORACIJE 

⊔⊔   NR 
  

 a Vrsta upravnega organa  - 0 NR 1  

 b Koda za posvetovanje ali sestanek  - 0 NR 1  

152  PRAVILA ⊔⊔   NR   

 a Katalogizacijska pravila  0 0 NR 10v PPIAK4 

190  DATUM ROJSTVA/ZAČETKA* 11   NR   

 a Letnica  0 0 NR 4  

 b Mesec   0 0 NR 2  

 c Dan   0 0 NR 2  

191  DATUM SMRTI/PRENEHANJA* 11   NR   

 a Letnica   0 0 NR 4  

 b Mesec   0 0 NR 2  

 c Dan   0 0 NR 2  

200  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – 

OSEBNO IME  

⊔1 
  

NR6 
  

 a Začetni element  1 - NR   

 b Preostali del imena  0 - NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 - R   

 d Rimske številke  0 - NR   

 f Datumi  0 - NR   

 r Šifra raziskovalca*  0 - NR 5v  

 77 Pisava osnovnega dela točke dostopa  - - NR 2  

 97 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - NR 3  

210  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME 

KORPORACIJE  

02 
  

NR6 
  

 a Začetni element  - 1 NR   

 b Podrazdelek  - 0 R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  - 0 R   

 d Zaporedna številka sestanka  - 0 NR   

 e Kraj sestanka  - 0 R   

 f Datum sestanka  - 0 NR 9v  

 g Invertirani element  - 0 NR   

                                                 
4  Privzeta vrednost se v posameznih sistemih COBISS razlikuje. 
5  Privzeta vrednost je postavljena le v maski vnosa CB. 
6  Polje je ponovljivo v sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več pisavah. 
7  Podpolje se uporablja v sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več pisavah ali jezikih. 



COMARC/A Dodatek A.1 
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 

PN CB 

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element  - 0 NR   

 78 Pisava osnovnega dela točke dostopa  - - NR 2  

 98 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - NR 3  

300  INFORMATIVNA OPOMBA 0⊔   R   

 a Besedilo opombe  0 0 NR   

320  OPOMBA S SPLOŠNIM 

POJASNJEVALNIM NAPOTILOM 

⊔⊔   NR 
  

 a Besedilo opombe  0 0 R   

330  SPLOŠNA OPOMBA O POMENSKEM 

OBSEGU 

0⊔   R 
  

 a Besedilo opombe  0 0 NR   

340  OPOMBA O BIOGRAFIJI IN DELOVANJU ⊔⊔   R   

 a Besedilo opombe  0 - NR   

400  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – 

OSEBNO IME 

⊔1 
  

R 
  

 a Začetni element  0 - NR   

 b Preostali del imena  0 - NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 - R   

 d Rimske številke  0 - NR   

 f Datumi  0 - NR   

 5 Koda za odnos  0 - NR 4v  

 78 Pisava osnovnega dela točke dostopa  - - NR 2  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 - NR 3  

410  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME 

KORPORACIJE 

02 
  

R 
  

 a Začetni element  - 0 NR   

 b Podrazdelek  - 0 R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  - 0 R   

 d Zaporedna številka sestanka  - 0 NR   

 e Kraj sestanka  - 0 R   

 f Datum sestanka  - 0 NR 9v  

 g Invertirani element  - 0 NR   

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element  - 0 NR   

 5 Koda za odnos  - 0 NR 4v  

 78 Pisava osnovnega dela točke dostopa  - - NR 2  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - 0 NR 3  

500  SORODNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO 

IME 

⊔1 
  

R 
  

 a Začetni element  0 0 NR   

 b Preostali del imena  0 0 NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 0 R   

 d Rimske številke  0 0 NR   

 f Datumi  0 0 NR   

 3 Številka zapisa  0 0 NR 70v  

 5 Koda za odnos  0 0 NR 4v  

 78 Pisava osnovnega dela točke dostopa  - - NR 2  

 98 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - NR 3  

510  SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME 

KORPORACIJE 

02 
  

R 
  

 a Začetni element  0 0 NR   

                                                 
8  Podpolje se uporablja v sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več pisavah ali jezikih. 



Dodatek A.1 COMARC/A 
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 

PN CB 

 b Podrazdelek  0 0 R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  0 0 R   

 d Zaporedna številka sestanka  0 0 NR   

 e Kraj sestanka  0 0 R   

 f Datum sestanka  0 0 NR 9v  

 g Invertirani element  0 0 NR   

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element  0 0 NR   

 3 Številka zapisa  0 0 NR 70v  

 5 Koda za odnos  0 0 NR 4v  

 79 Pisava osnovnega dela točke dostopa  - - NR 2  

 99 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - NR 3  

686  DRUGE KLASIFIKACIJE ⊔⊔   R   

 a Vrstilec  0 - NR 70v  

 2 Koda sistema  0 - NR 20v  

70010  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V 

DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – 

OSEBNO IME 

⊔1   R 

  

 a Začetni element  - - NR   

 b Preostali del imena  - - NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  - - R   

 d Rimske številke  - - NR   

 f Datumi  - - NR   

 3 Številka zapisa  - - NR 15v  

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa  - - NR 2  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - NR 3  

71010  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V 

DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – IME 

KORPORACIJE 

02 

  

R 

  

 a Začetni element  - - NR   

 b Podrazdelek  - - R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  - - R   

 d Zaporedna številka sestanka  - - NR   

 e Kraj sestanka  - - R   

 f Datum sestanka  - - NR   

 g Invertirani element  - - NR   

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element  - - NR   

 3 Številka zapisa  - - NR 15v  

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa  - - NR 2  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - NR 3  

810  PODATEK JE V ⊔⊔   R   

 a Navedba vira  0 0 NR   

 b Najden podatek  0 0 NR   

815  PODATKA NI V ⊔⊔   NR   

 a Navedba vira  0 0 R   

820  PODATKI O RABI ALI POMENSKEM 

OBSEGU 

⊔⊔ 
  R   

 a Besedilo opombe  0 0 R   

830  SPLOŠNA KATALOGIZATORJEVA 

OPOMBA 

⊔⊔ 
  R   

                                                 
9    Podpolje se uporablja v sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več pisavah ali jezikih. 
10  Polje se uporablja v sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več jezikih. 
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 

PN CB 

 a Besedilo opombe  0 0 R   

835  PODATKI O IZBRISANI TOČKI DOSTOPA ⊔⊔   R   

 a Besedilo opombe  0 0 R   

 b Nadomestna točka dostopa  0 0 R   

 d Datum posega  0 0 NR 8v  

836  PODATKI O NADOMEŠČENI TOČKI 

DOSTOPA 

⊔⊔ 
  

R 
  

 b Nadomeščena točka dostopa  0 0 NR   

 d Datum posega  0 0 NR 8v  

856  ELEKTRONSKA LOKACIJA IN DOSTOP 4⊔   R   

 a Ime gostitelja  0 0 R   

 b Številka za dostop  0 0 R   

 c Podatki o zgoščevanju  0 0 R   

 d Pot  0 0 R   

 f Elektronsko ime  0 0 R   

 g Enotno ime vira (URN)  0 0 R   

 h Izvajalec zahtev (uporabniško ime)  0 0 NR   

 i Ukaz  0 0 R   

 j Hitrost prenosa v bitih na sekundo (BPS)  0 0 NR   

 k Geslo  0 0 NR   

 l Prijava  0 0 NR   

 m Pomoč pri dostopu  0 0 R   

 
n Ime lokacije gostitelja, navedenega v podpolju 

a 

 0 0 NR 
  

 o Operacijski sistem  0 0 NR   

 p Vrata (port)  0 0 NR   

 q Vrsta datoteke  0 0 NR   

 r Nastavitve  0 0 NR   

 s Velikost datoteke  0 0 R   

 t Terminalska emulacija  0 0 R   

 u Enotna lokacija vira (URL)  0 0 NR   

 v Ure, v katerih je možen dostop  0 0 R   

 w Kontrolna številka zapisa  0 0 R   

 x Interna opomba  0 0 R   

 y Način dostopa  0 0 NR   

 z Javna opomba  0 0 R   

911  VIR IMENA* ⊔⊔   NR   

 a Šifra ustanove/organizacije  0 0 R 20v  

 b Najpogostejši kreator  0 - NR   

 c Frekvenca  0 0 NR   

915  NEPOVEZANA KAZALKA – OSEBNO 

IME* 

⊔1   R 
  

 a Začetni element  0 - NR   

 b Preostali del imena  0 - NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 - R   

 d Rimske številke  0 - NR   

 f Datumi  0 - NR   

 5 Koda za odnos  0 - NR 1v  

916  OPOMBA O KONVERZIJI* ⊔⊔   R   

 x Besedilo opombe  0 - NR   
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 

PN CB 

990  PREVEZAVE* ⊔⊔   R   

 a Datum  0 - NR 8v  

 b ID bibliografskega zapisa  0 - R 10v  

 n ID normativnega zapisa  0 - NR 15v  

992  POLJE ZA LOKALNE POTREBE* ⊔⊔   NR   

 b Oznake zapisa  0 0 NR   

 



COMARC/A   Dodatek A.2 
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A  SEZNAM POLJ/PODPOLJ 

A.2 NORMATIVNI ZAPISI (SGC) 

Legenda:    

 Ind. : Indikatorji (privzete vrednosti) 

 ⊔ : Prazno, brez indikatorja 

    

 PN : Osebna imena 

 CB : Korporacije 

 GN : Zemljepisna imena 

 FN : Rodbinska imena 

 UT :  Naslovi 

 NT : Ime/naslov  

 ET : Ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila 

 TN : Občna imena 

 GNR : Zemljepisna imena (napotilni zapisi) 

 TNR : Občna imena (napotilni zapisi) 

 GER : Splošni pojasnjevalni zapisi 

 - :  Podpolje ni prisotno. 

 0 : Podpolje je v vzorcu. 

 1 : Podpolje je obvezno. 

    

 Pon. : Ponovljivost 

 R : Podpolje je ponovljivo. 

 NR : Podpolje ni ponovljivo. 

    

 Dol. : Dolžina 

 v : Vnesemo lahko manjše število od predpisanega števila znakov. 

    

 Pri. : Privzeta vrednost 

 

 

 
  Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 

  
 

P
N
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G
E

R
 

   

000  SISTEMSKO POLJE ⊔⊔            NR   

001  UVODNIK ZAPISA ⊔⊔            NR   

 a Status zapisa  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NR 1 n 

 b Vrsta zapisa  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NR 1 x1 

 c Vrsta entitete  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NR 1 a2 

 g Koda popolnosti zapisa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 1  

 x Številka nadomestnega zapisa*  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 79v  

035  KONTROLNE ŠTEVILKE ZAPISOV IZ 

DRUGIH SISTEMOV 

⊔⊔ 
        

   R 
  

                                                 
1  Privzeta vrednost vrste zapisa se v posameznih maskah vnosa razlikuje. Tako je v maskah PN, CB, GN, FN, UT, NT, 

ET in TN privzeta vrednost "x", v maskah GNR in TNR vrednost "y" ter v maski GER vrednost "z". 
2  V maski PN je privzeta vrednost "a", v maski CB vrednost "b", v maskah GN in GNR vrednost "c", v maski FN 

vrednost "e", v maski UT vrednost "f", v maski NT vrednost "h", v maski ET vrednost "i", v maskah TN in TNR 

vrednost "j". V maski GER privzeta vrednost ni določena. 
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  Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 
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N
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R
 

   

 a Številka  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 z Preklicana ali neveljavna številka  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

100  SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI ⊔⊔            NR   

 b Koda za status normativne točke dostopa  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NR 1 x3 

 c Jezik katalogizacije  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NR 3 slv 

 d Koda za transliteracijo  0 0 - 0 0 0 0 - - - - NR 1  

 g Pisava katalogizacije  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NR 2 ba 

101  JEZIK ENTITETE ⊔⊔            NR   

 a Jezik  0 0 - 0 0 0 0 - - - 0 R 3  

102  NACIONALNOST ENTITETE ⊔⊔            NR   

 a Država  0 0 - 0 0 0 0 - - - - R 3 xxx4 

 b Regija  0 0 - 0 0 0 0 - - - - R 2  

106  UPORABA TOČKE DOSTOPA KOT 

PREDMETNE OZNAKE 

⊔⊔ 
         

  NR 
  

 a Oznaka uporabe  1 1 1 1 1 1 1 1 - - - NR 1  

120  KODIRANI PODATKI ZA OSEBNO 

IME 

⊔⊔ 
           

NR 
  

 a Spol  1 - - - - - - - - - - NR 1  

 b Razlikovano ali nerazlikovano osebno 

ime 

 1 - - - - - - - - - - NR 1 
 

123  KODIRANI PODATKI ZA 

ZEMLJEPISNO IME 

⊔⊔ 
           

R 
  

 d Koordinate – najzahodnejša zemljepisna 

dolžina 

 - - 0 - - - - - - - - NR 8 
 

 e Koordinate – najvzhodnejša zemljepisna 

dolžina 

 - - 0 - - - - - - - - NR 8 
 

 f Koordinate – najsevernejša zemljepisna 

širina 

 - - 0 - - - - - - - - NR 8 
 

 g Koordinate – najjužnejša zemljepisna 

širina 

 - - 0 - - - - - - - - NR 8 
 

128  KODIRANI PODATKI ZA OBLIKO 

GLASBENEGA DELA IN 

TONALITETO 

⊔⊔ 

           

R 

  

 a Oblika glasbenega dela  - - - - 0 0 - - - - - NR 3v  

 d Tonaliteta ali modus glasbenega dela  - - - - 0 0 - - - - - NR 3v  

150  KODIRANI PODATKI ZA IME 

KORPORACIJE 

⊔⊔ 
           

NR 
  

 a Vrsta upravnega organa  - 1 - - - - - - - - - NR 1  

 b Koda za posvetovanje ali sestanek  - 1 - - - - - - - - - NR 1  

152  PRAVILA ⊔⊔            NR   

 a Katalogizacijska pravila  0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 NR 10v  

 b Sistem predmetnih oznak   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 3 sgc5 

154  KODIRANI PODATKI ZA NASLOV ⊔⊔            NR   

 a Podatki o naslovu  - - - - 0 0 0 - - - - NR 1  

160  KODA ZA GEOGRAFSKO OBMOČJE ⊔⊔            NR   

                                                 
3  V maskah vnosa GNR, TNR, GER je privzeta vrednost "x". 
4  V maskah vnosa NT in ET je privzeta vrednost "xxx". 
5  Privzeta vrednost sistema predmetnih oznak se v posameznih sistemih COBISS razlikuje, v sistemu COBISS.SI je v 

maskah vnosa TN in TNR privzeta vrednost "sgc".  
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  Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 
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 a Koda za geografsko območje  - - 1 - - - - - 1 - - R 7  

 b Lokalna koda za geografsko območje*  - - 0 - - - - - 0 - - R 7  

190  DATUM ROJSTVA/ZAČETKA* 11            NR   

 a Letnica  0 0 - - - - - - - - - NR 4  

 b Mesec   0 0 - - - - - - - - - NR 2  

 c Dan   0 0 - - - - - - - - - NR 2  

191  DATUM SMRTI/PRENEHANJA* 11            NR   

 a Letnica   0 0 - - - - - - - - - NR 4  

 b Mesec   0 0 - - - - - - - - - NR 2  

 c Dan   0 0 - - - - - - - - - NR 2  

200  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – 

OSEBNO IME 

⊔| 
          

 NR  
 

 a Začetni element  1 - - - - - - - - - 0 NR   

 b Preostali del imena  0 - - - - - - - - - - NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 - - - - - - - - - - R   

 d Rimske številke  0 - - - - - - - - - - NR   

 f Datumi  0 - - - - - - - - - - NR   

 r Šifra raziskovalca*  0 - - - - - - - - - - NR 5v  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 - - - - - - - - - 0 NR 3  

210  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – 

IME KORPORACIJE 

|| 
          

 NR  
 

 a Začetni element  - 1 - - - - - - - - 0 NR   

 b Podrazdelek  - 0 - - - - - - - - - R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  - 0 - - - - - - - - - R   

 d Zaporedna številka sestanka  - 0 - - - - - - - - - NR   

 e Kraj sestanka   - 0 - - - - - - - - - R   

 f Datum sestanka  - 0 - - - - - - - - - NR 9v  

 g Invertirani element  - 0 - - - - - - - - - NR   

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani 

element 

 - 0 - - - - - - - - - NR 
  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - 0 - - - - - - - - 0 NR 3  

215  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – 

IME POLITIČNOTERITORIALNE 

ENOTE ALI ZEMLJEPISNO IME 

⊔⊔ 

        

   NR  

 

 a Začetni element  - - 1 - - - - - 1 - 0 NR   

 x Splošno določilo  - - - - - - - - 0 - - R   

 z Časovno določilo  - - - - - - - - 0 - - R   

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - 0 - - - - - 0 - 0 NR 3  

220  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – 

RODBINSKO IME 

⊔⊔ 
        

   NR  
 

 a Začetni element  - - - 1 - - - - - - 0 NR   

 c Tip rodbine  - - - 0 - - - - - - - NR   

 f Datumi  - - - 0 - - - - - - - NR   

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - 0 - - - - - - 0 NR 3  

230  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA –

NASLOV 

⊔⊔ 
        

   NR 
  

 a Začetni element  - - - - 1 - - - - - 0 NR   

 b Splošna oznaka gradiva  - - - - 0 - - - - - - R   

 h Oznaka podrejenega dela  - - - - 0 - - - - - - R   

 i Naslov podrejenega dela  - - - - 0 - - - - - - R   

 k Datum izida  - - - - 0 - - - - - - NR 20v  



Dodatek A.2 COMARC/A  

Dodatek A.2 - 4 © IZUM, marec 2018 

  Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 
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 l Oblikovni podrazdelek  - - - - 0 - - - - - - NR   

 m Jezik   - - - - 0 - - - - - - NR   

 n Razni podatki  - - - - 0 - - - - - - R   

 q Različica (ali datum različice)  - - - - 0 - - - - - - NR   

 r Način izvedbe (v glasbi)  - - - - 0 - - - - - - R   

 s Številčna oznaka (v glasbi)  - - - - 0 - - - - - - R   

 u Tonski način (v glasbi)  - - - - 0 - - - - - - NR   

 w Priredba (v glasbi)  - - - - 0 - - - - - - NR   

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - - 0 - - - - - 0 NR 3  

240  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – 

IME/NASLOV 

⊔⊔ 
         

  NR   

 a Ime  - - - - - 1 - - - - - NR   

 t Naslov  - - - - - 1 - - - - - NR   

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - - - 0 - - - - - NR 3  

243  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA –

IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA 

PRAVNA IN RELIGIOZNA BESEDILA 

⊔|            NR 

  

 a Začetni element  - - - - - - 1 - - - - NR   

 b Podrazdelek  - - - - - - 0 - - - - R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  - - - - - - 0 - - - - R   

 f Datum pravnega dokumenta ali različice  - - - - - - 0 - - - - NR   

 i Naslov podrejenega dela  - - - - - - 0 - - - - R   

 l Oblikovni podrazdelek  - - - - - - 0 - - - - NR   

 n Razni podatki  - - - - - - 0 - - - - NR   

 t Dogovorjeni naslov  - - - - - - 1 - - - - NR   

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - - - - 0 - - - - NR 3  

250  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – 

OBČNO IME 

⊔⊔ 
        

   NR 
 

 

 a Začetni element  - - - - - - - 1 - 1 0 NR   

 x Splošno določilo  - - - - - - - - - 0 - R   

 y Zemljepisno določilo  - - - - - - - - - 0 - R   

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - - - - - 0 - 0 0 NR 3 slv6 

300  INFORMATIVNA OPOMBA 1⊔            R   

 a Besedilo opombe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

305  OPOMBA Z BESEDILNIM 

NAPOTILOM "GLEJ TUDI" 

1⊔ 
        

   R 
  

 a Uvodna fraza  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - NR   

 b Točka dostopa, h kateri se napoti  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - R   

310  OPOMBA Z BESEDILNIM 

NAPOTILOM "GLEJ" 

1⊔ 
        

   R 
  

 a Uvodna fraza  - - - - - - - - 1 1 - R   

 b Točka dostopa, h kateri se napoti  - - - - - - - - 1 1 - R   

320  OPOMBA S SPLOŠNIM 

POJASNJEVALNIM NAPOTILOM 

⊔⊔ 
        

   NR 
  

 a Besedilo opombe  - - - - - - - - - - 1 R   

330  SPLOŠNA OPOMBA O POMENSKEM 

OBSEGU 

1⊔ 
        

   R 
  

 a Besedilo opombe  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - NR   

                                                 
6  Privzeta vrednost jezika osnovnega dela točke dostopa je enaka privzeti vrednosti jezika katalogizacije v podpolju 

100c. 



COMARC/A   Dodatek A.2 

© IZUM, marec 2018 Dodatek A.2 - 5 

  Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 
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340  OPOMBA O BIOGRAFIJI IN 

DELOVANJU 

⊔⊔ 
        

   R 
  

 a Besedilo opombe  0 0 - 0 - - - - - - - NR   

356  GEOGRAFSKA OPOMBA ⊔⊔            R   

 a Besedilo opombe  - - 0 - - - - - - - - NR   

400  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – 

OSEBNO IME 

⊔| 
        

   R 
  

 a Začetni element  0 - - - - - - 0 - 0 - NR   

 b Preostali del imena  0 - - - - - - 0 - 0 - NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 - - - - - - 0 - 0 - R   

 d Rimske številke  0 - - - - - - 0 - 0 - NR   

 f Datumi  0 - - - - - - 0 - 0 - NR   

 g Izpisane začetnice rojstnega imena  0 - - - - - - 0 - 0 - NR   

 j Oblikovno določilo  0 - - - - - - 0 - 0 - R   

 x Splošno določilo  0 - - - - - - 0 - 0 - R   

 y Zemljepisno določilo  0 - - - - - - 0 - 0 - R   

 z Časovno določilo  0 - - - - - - 0 - 0 - R   

 2 Koda sistema  0 - - - - - - 0 - 0 - NR 10v  

 3 Številka zapisa  0 - - - - - - 0 - 0 - NR 15v  

 5 Koda za odnos   0 - - - - - - 0 - 0 - NR 4v  

 8 Jezik katalogizacije  0 - - - - - - 0 - 0 - NR 3  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 - - - - - - 0 - 0 - NR 3  

410  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – 

IME KORPORACIJE 

|| 
           

R 
  

 a Začetni element  - 0 0 - - - - 0 - 0 - NR   

 b Podrazdelek  - 0 0 - - - - 0 - 0 - R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  - 0 0 - - - - 0 - 0 - R   

 d Zaporedna številka sestanka  - 0 0 - - - - 0 - 0 - NR   

 e Kraj sestanka  - 0 0 - - - - 0 - 0 - R   

 f Datum sestanka  - 0 0 - - - - 0 - 0 - NR 9v  

 g Invertirani element  - 0 0 - - - - 0 - 0 - NR   

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani 

element 

 - 0 0 - - - - 0 - 0 - NR 
  

 j Oblikovno določilo  - 0 0 - - - - 0 - 0 - R   

 x Splošno določilo  - 0 0 - - - - 0 - 0 - R   

 2 Koda sistema  - 0 0 - - - - 0 - 0 - NR 10v  

 3 Številka zapisa  - 0 0 - - - - 0 - 0 - NR 15v  

 5 Koda za odnos  - 0 0 - - - - 0 - 0 - NR 4v  

 8 Jezik katalogizacije  - 0 0 - - - - 0 - 0 - NR 3  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - 0 0 - - - - 0 - 0 - NR 3  

415  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – 

IME POLITIČNOTERITORIALNE 

ENOTE ALI ZEMLJEPISNO IME 

⊔⊔ 

           

R 

  

 a Začetni element  - 0 0 - - - - 0 0 0 - NR   

 j Oblikovno določilo  - 0 0 - - - - 0 0 0 - R   

 x Splošno določilo  - 0 0 - - - - 0 0 0 - R   

 y Zemljepisno določilo  - 0 0 - - - - 0 0 0 - R   

 z Časovno določilo  - 0 0 - - - - 0 0 0 - R   

 2 Koda sistema  - 0 0 - - - - 0 0 0 - NR 10v  

 3 Številka zapisa  - 0 0 - - - - 0 0 0 - NR 15v  

 5 Koda za odnos  - 0 0 - - - - 0 0 0 - NR 4v  

 8 Jezik katalogizacije  - 0 0 - - - - 0 0 0 - NR 3  



Dodatek A.2 COMARC/A  

Dodatek A.2 - 6 © IZUM, marec 2018 

  Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 
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 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - 0 0 - - - - 0 0 0 - NR 3  

420  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – 

RODBINSKO IME 

⊔⊔ 
           

R 
  

 a Začetni element  - - - 0 - - - - - - - NR   

 c Tip rodbine  - - - 0 - - - - - - - NR   

 f Datumi  - - - 0 - - - - - - - NR   

 j Oblikovno določilo  - - - 0 - - - - - - - R   

 x Splošno določilo  - - - 0 - - - - - - - R   

 y Zemljepisno določilo  - - - 0 - - - - - - - R   

 z Časovno določilo  - - - 0 - - - - - - - R   

 2 Koda sistema  - - - 0 - - - - - - - NR 10v  

 3 Številka zapisa  - - - 0 - - - - - - - NR 15v  

 5 Koda za odnos  - - - 0 - - - - - - - NR 4v  

 8 Jezik katalogizacije  - - - 0 - - - - - - - NR 3  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - 0 - - - - - - - NR 3  

430  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA –

NASLOV 

⊔⊔ 
           

R  
 

 a Začetni element  - - - - 0 - - 0 - 0 - NR   

 b Splošna oznaka gradiva  - - - - 0 - - 0 - 0 - R   

 h Oznaka podrejenega dela  - - - - 0 - - 0 - 0 - R   

 i Naslov podrejenega dela  - - - - 0 - - 0 - 0 - R   

 k Datum izida  - - - - 0 - - 0 - 0 - NR 20v  

 l Oblikovni podrazdelek  - - - - 0 - - 0 - 0 - NR   

 m Jezik  - - - - 0 - - 0 - 0 - NR   

 n Razni podatki  - - - - 0 - - 0 - 0 - R   

 q Različica (ali datum različice)  - - - - 0 - - 0 - 0 - NR   

 r Način izvedbe (v glasbi)  - - - - 0 - - 0 - 0 - R   

 s Številčna oznaka (v glasbi)  - - - - 0 - - 0 - 0 - R   

 u Tonski način (v glasbi)  - - - - 0 - - 0 - 0 - NR   

 w Priredba (v glasbi)  - - - - 0 - - 0 - 0 - NR   

 j Oblikovno določilo  - - - - 0 - - 0 - 0 - R   

 x Splošno določilo  - - - - 0 - - 0 - 0 - R   

 y Zemljepisno določilo  - - - - 0 - - 0 - 0 - R   

 z Časovno določilo  - - - - 0 - - 0 - 0 - R   

 2 Koda sistema  - - - - 0 - - 0 - 0 - NR 10v  

 3 Številka zapisa  - - - - 0 - - 0 - 0 - NR 15v  

 5 Koda za odnos  - - - - 0 - - 0 - 0 - NR 4v  

 8 Jezik katalogizacije  - - - - 0 - - 0 - 0 - NR 3  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - - 0 - - 0 - 0 - NR 3  

440  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – 

IME/NASLOV 

⊔⊔ 
           

R  
 

 a Ime  - - - - - 0 - - - - - NR   

 t Naslov  - - - - - 0 - - - - - NR   

 j Oblikovno določilo  - - - - - 0 - - - - - R   

 x Splošno določilo  - - - - - 0 - - - - - R   

 y Zemljepisno določilo  - - - - - 0 - - - - - R   

 z Časovno določilo  - - - - - 0 - - - - - R   

 2 Koda sistema  - - - - - 0 - - - - - NR 10v  

 3 Številka zapisa  - - - - - 0 - - - - - NR 15v  

 5 Kontrola napotila   - - - - - 0 - - - - - NR 4v  

 8 Jezik katalogizacije  - - - - - 0 - - - - - NR 3  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - - - 0 - - - - - NR 3  



COMARC/A   Dodatek A.2 

© IZUM, marec 2018 Dodatek A.2 - 7 

  Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 

  
 

P
N

 

C
B

 

G
N

 

F
N

 

U
T

 

N
T

 

E
T

 

T
N

 

G
N

R
 

T
N

R
 

G
E

R
 

   

443  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA –

IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA 

PRAVNA IN RELIGIOZNA BESEDILA 

⊔| 

           

R  

 

 a Začetni element  - - - - - - 0 - - - - NR   

 b Podrazdelek  - - - - - - 0 - - - - R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  - - - - - - 0 - - - - R   

 f Datum pravnega dokumenta ali različice  - - - - - - 0 - - - - NR   

 i Naslov podrejenega dela  - - - - - - 0 - - - - R   

 l Oblikovni podrazdelek  - - - - - - 0 - - - - NR   

 n Razni podatki  - - - - - - 0 - - - - NR   

 t Dogovorjeni naslov  - - - - - - 0 - - - - NR   

 j Oblikovno določilo  - - - - - - 0 - - - - R   

 x Splošno določilo  - - - - - - 0 - - - - R   

 y Zemljepisno določilo  - - - - - - 0 - - - - R   

 z Časovno določilo  - - - - - - 0 - - - - R   

 2 Koda sistema  - - - - - - 0 - - - - NR 10v  

 3 Številka zapisa  - - - - - - 0 - - - - NR 15v  

 5 Koda za odnos  - - - - - - 0 - - - - NR 4v  

 8 Jezik katalogizacije  - - - - - - 0 - - - - NR 3  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - - - - 0 - - - - NR 3  

450  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – 

OBČNO IME 

⊔⊔ 
       

    R  
 

 a Začetni element  0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - NR   

 j Oblikovno določilo  0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - R   

 x Splošno določilo  0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - R   

 y Zemljepisno določilo  0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - R   

 z Časovno določilo  0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - R   

 2 Koda sistema  0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - NR 10v  

 3 Številka zapisa  0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - NR 15v  

 5 Koda za odnos   0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - NR 4v  

 8 Jezik katalogizacije  0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - NR 3  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 0 0 - 0 - - 0 0 0 - NR 3  

500  SORODNA TOČKA DOSTOPA – 

OSEBNO IME 

⊔1 
        

   R  
 

 a Začetni element  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 b Preostali del imena  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 d Rimske številke  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 f Datumi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 3 Številka zapisa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 70v  

 5 Koda za odnos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 4v  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 3  

510  SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME 

KORPORACIJE 

02 
           R  

 

 a Začetni element  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 b Podrazdelek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 d Zaporedna številka sestanka  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 e Kraj sestanka  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 f Datum sestanka   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 9v  

 g Invertirani element  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani 

element 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 
  



Dodatek A.2 COMARC/A  

Dodatek A.2 - 8 © IZUM, marec 2018 

  Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 
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 3 Številka zapisa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 70v  

 5 Koda za odnos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 4v  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 3  

515  SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME 

POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE 

ALI ZEMLJEPISNO IME 

⊔⊔ 

        

   R  

 

 a Začetni element  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 x Splošno določilo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 z Časovno določilo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 3 Številka zapisa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 70v  

 5 Koda za odnos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 4v  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 3  

520  SORODNA TOČKA DOSTOPA – 

RODBINSKO IME 

⊔⊔ 
        

   R 
  

 a Začetni element  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 c Tip rodbine  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 f Datumi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 3 Številka zapisa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 70v  

 5 Koda za odnos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 4v  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 3  

530  SORODNA TOČKA DOSTOPA –

NASLOV 

⊔⊔ 
        

   R 
  

 a Začetni element  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 b Splošna oznaka gradiva  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 h Oznaka podrejenega dela  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 i Naslov podrejenega dela  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 k Datum izida  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 20v  

 l Oblikovni podrazdelek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 m Jezik   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 n Razni podatki  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 q Različica (ali datum različice)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 r Način izvedbe (v glasbi)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 s Številčna oznaka (v glasbi)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 u Tonski način (v glasbi)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 w Priredba (v glasbi)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 3 Številka zapisa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 70v  

 5 Koda za odnos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 4v  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 3  

540  SORODNA TOČKA DOSTOPA – 

IME/NASLOV 

⊔⊔ 
        

   R  
 

 a Ime  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 t Naslov  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 3 Številka zapisa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 70v  

 5 Koda za odnos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 4v  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 3  

543  SORODNA TOČKA DOSTOPA –

IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA 

PRAVNA IN RELIGIOZNA BESEDILA 

⊔1 

       

   
 

R 

  

 a Začetni element  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 b Podrazdelek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 f Datum pravnega dokumenta ali različice  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 i Naslov podrejenega dela  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   



COMARC/A   Dodatek A.2 
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 l Oblikovni podrazdelek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 n Razni podatki  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 t Dogovorjeni naslov  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 3 Številka zapisa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 70v  

 5 Koda za odnos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 4v  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 3  

550  SORODNA TOČKA DOSTOPA – 

OBČNO IME 

⊔⊔ 
        

   R 
  

 a Začetni element  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 x Splošno določilo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 y Zemljepisno določilo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 3 Številka zapisa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 70v  

 5 Koda za odnos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 4v  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 3  

675  UNIVERZALNA DECIMALNA 

KLASIFIKACIJA (UDK) 

⊔⊔ 
        

   R  
 

 a Vrstilec  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 v Izdaja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

686  DRUGE KLASIFIKACIJE ⊔⊔            R   

 a Vrstilec  0 0 - - - - - - - - - NR 70v  

 2 Koda sistema  0 0 - - - - - - - - - NR 20v  

700  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V 

DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – 

OSEBNO IME 

⊔1 
        

   NR  

 

 a Začetni element  0 - - - - - - - - - - NR   

 b Preostali del imena  0 - - - - - - - - - - NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 - - - - - - - - - - R   

 d Rimske številke  0 - - - - - - - - - - NR   

 f Datumi  0 - - - - - - - - - - NR   

 2 Koda sistema  0 - - - - - - - - - - NR 10v sgce 

 8 Jezik katalogizacije  0 - - - - - - - - - - NR 3 eng 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 - - - - - - - - - - NR 3  

710  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V 

DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – 

IME KORPORACIJE 

02 

        

   NR  

 

 a Začetni element  - 0 - - - - - - - - - NR   

 b Podrazdelek  - 0 - - - - - - - - - R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  - 0 - - - - - - - - - R   

 d Zaporedna številka sestanka  - 0 - - - - - - - - - NR   

 e Kraj sestanka  - 0 - - - - - - - - - R   

 f Datum sestanka  - 0 - - - - - - - - - NR   

 g Invertirani element  - 0 - - - - - - - - - NR   

 h Del imena, ki ni začetni in invertirani 

element 

 - 0 - - - - - - - - - NR 
  

 2 Koda sistema  - 0 - - - - - - - - - NR 10v sgce 

 8 Jezik katalogizacije  - 0 - - - - - - - - - NR 3 eng 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - 0 - - - - - - - - - NR 3  

715  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V 

DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – 

IME POLITIČNOTERITORIALNE 

ENOTE ALI ZEMLJEPISNO IME 

⊔⊔ 

        

  
 

NR 

  

 a Začetni element  - - 1 - - - - - 1 - - NR   
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  Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 
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 x Splošno določilo  - - - - - - - - 0 - - R   

 z Časovno določilo  - - - - - - - - 0 - - R   

 2 Koda sistema  - - 1 - - - - - 1 - - NR 10v sgce 

 8 Jezik katalogizacije  - - 1 - - - - - 1 - - NR 3 eng 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - 0 - - - - - 0 - - NR 3  

720  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V 

DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – 

RODBINSKO IME 

⊔⊔ 

        

   NR 

  

 a Začetni element  - - - 1 - - - - - - - NR   

 c Tip rodbine  - - - 0 - - - - - - - NR   

 f Datumi  - - - 0 - - - - - - - NR   

 2 Koda sistema  - - - 1 - - - - - - - NR 10v sgce 

 8 Jezik katalogizacije  - - - 1 - - - - - - - NR 3 eng 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - 0 - - - - - - - NR 3  

730  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V 

DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI –

NASLOV 

⊔⊔ 

         

  NR  

 

 a Začetni element  - - - - 0 - - - - - - NR   

 b Splošna oznaka gradiva  - - - - 0 - - - - - - R   

 h Oznaka podrejenega dela  - - - - 0 - - - - - - R   

 i Naslov podrejenega dela  - - - - 0 - - - - - - R   

 k Datum izida  - - - - 0 - - - - - - NR 20v  

 l Oblikovni podrazdelek  - - - - 0 - - - - - - NR   

 m Jezik  - - - - 0 - - - - - - NR   

 n Razni podatki  - - - - 0 - - - - - - NR   

 q Različica (ali datum različice)  - - - - 0 - - - - - - NR   

 r Način izvedbe (v glasbi)  - - - - 0 - - - - - - R   

 s Številčna oznaka (v glasbi)  - - - - 0 - - - - - - R   

 u Tonski način (v glasbi)  - - - - 0 - - - - - - NR   

 w Priredba (v glasbi)  - - - - 0 - - - - - - NR   

 2 Koda sistema  - - - - 0 - - - - - - NR 10v sgce 

 8 Jezik katalogizacije  - - - - 0 - - - - - - NR 3 eng 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - - 0 - - - - - - NR 3  

740  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V 

DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – 

IME/NASLOV 

⊔⊔ 

        

   NR  

 

 a Ime  - - - - - 0 - - - - - NR   

 t Naslov  - - - - - 0 - - - - - NR   

 2 Koda sistema  - - - - - 0 - - - - - NR 10v sgce 

 8 Jezik katalogizacije  - - - - - 0 - - - - - NR 3 eng 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - - - 0 - - - - - NR 3  

743  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V 

DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI –

IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA 

PRAVNA IN RELIGIOZNA BESEDILA 

⊔1 

        

   NR  

 

 a Začetni element  - - - - - - 0 - - - - NR   

 b Podrazdelek  - - - - - - 0 - - - - R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  - - - - - - 0 - - - - R   

 f Datum pravnega dokumenta ali različice  - - - - - - 0 - - - - NR   

 i Naslov podrejenega dela  - - - - - - 0 - - - - R   

 l Oblikovni podrazdelek  - - - - - - 0 - - - - NR   

 n Razni podatki  - - - - - - 0 - - - - NR   

 t Dogovorjeni naslov  - - - - - - 0 - - - - NR   
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 2 Koda sistema  - - - - - - 0 - - - - NR 10v sgce 

 8 Jezik katalogizacije  - - - - - - 0 - - - - NR 3 eng 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - - - - 0 - - - - NR 3  

750  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V 

DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – 

OBČNO IME 

⊔⊔ 

        

   NR  

 

 a Začetni element  - - - - - - - 1 - 1 - NR   

 x Splošno določilo  - - - - - - - - - 0 - R   

 y Zemljepisno določilo  - - - - - - - - - 0 - R   

 2 Koda sistema  - - - - - - - 1 - 1 - NR 10v sgce 

 8 Jezik katalogizacije  - - - - - - - 1 - 1 - NR 3 eng 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - - - - - - - 0 - 0 - NR 3 eng 

801  IZVOR ZAPISA ⊔3           
 

R   

 a Država  0 0 0 0 0 - - 0 - - - NR 3v  

 b Ustanova  0 0 0 0 0 - - 0 - - - NR   

 c Datum zadnjega posega  0 0 0 0 0 - - 0 - - - NR 8v  

810  PODATEK JE V ⊔⊔            R   

 a Navedba vira  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - NR   

 b Najden podatek  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - NR   

815  PODATKA NI V ⊔⊔            NR   

 a Navedba vira  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - R   

820  PODATKI O RABI ALI POMENSKEM 

OBSEGU  

⊔⊔ 
        

   R 
  

 a Besedilo opombe  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - R   

830  SPLOŠNA KATALOGIZATORJEVA 

OPOMBA 

⊔⊔ 
        

   R  
 

 a Besedilo opombe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R   

835  PODATKI O IZBRISANI TOČKI 

DOSTOPA 

⊔⊔ 
        

   R  
 

 a Besedilo opombe  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - R   

 b Nadomestna točka dostopa  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - R   

 d Datum posega  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - NR 8v  

836  PODATKI O NADOMEŠČENI TOČKI 

DOSTOPA 

⊔⊔ 
        

   R  
 

 b Nadomeščena točka dostopa  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - NR   

 d Datum posega  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - NR 8v  

856  ELEKTRONSKA LOKACIJA IN 

DOSTOP 

4⊔ 
        

   R 
  

 a Ime gostitelja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 b Številka za dostop  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 c Podatki o zgoščevanju  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 d Pot  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 e Datum in ura pregledovanja in dostopa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 12v  

 f Elektronskego ime  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 g Enotno ime vira (URN)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 h Izvajalec zahtev (uporabniško ime)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 i Ukaz  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 j Hitrost prenosa v bitih na sekundo (BPS)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 k Geslo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 l Prijava  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   
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 m Pomoč pri dostopu  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 n Ime lokacije gostitelja, navedenega v 

podpolju a 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 
  

 o Operacijski sistem  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 p Vrata (port)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 q Vrsta datoteke  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 r Nastavitve  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 s Velikost datoteke  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 t Terminalska emulacija  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 u Enotna lokacija vira (URL)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 v Ure, v katerih je možen dostop  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 w Kontrolna številka zapisa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 x Interna opomba  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

 y Način dostopa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 z Javna opomba  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R   

950  NEPOVEZANA SORODNA TOČKA 

DOSTOPA* 

⊔⊔ 
           

R  
 

 a Točka dostoopa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR   

 2 Koda sistema  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 10v  

 3 Številka zapisa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 15v  

 5 Koda za odnos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NR 4v  

991  OPOMBE UREDNIKA* ⊔⊔            R   

 a Opomba  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NR   

 b Avtor opombe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 30v  

 c Datum opombe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 8v  

992  POLJE ZA LOKALNE POTREBE* ⊔⊔            NR   

 b Oznake zapisa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NR   
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B  ŠIFRANT GEOGRAFSKIH OBMOČIJ 

B.1  ABECEDNI IMENSKI SEZNAM 

 

 

A 

Abesinija 

  RABI Etiopija 

Abu Dabi 

 Dodeljena koda: 

  [a-ts---] Združeni arabski emirati 

  RZ Abu Dhabi 

Abu Dhabi 

  RABI Abu Dabi 

Adamava (emirat) 

 Dodeljeni kodi: 

  [f-cm---] Kamerun 

  [f-nr---] Nigerija 

Aden (protektorat) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ye---] Jemen 

Adenski zaliv 

 Dodeljena koda: 

  [mr-----] Rdeče morje 

Admiralsko otočje 

 Dodeljena koda: 

  [a-pp---] Papua Nova Gvineja 

  RZ Admiralty Islands 

Admiralty Islands 

  RABI Admiralsko otočje 

Afganistan [a-af---] 

Afrika [f------] 

Afriški rog 

  RABI Severovzhodna Afrika 

Akabski zaliv 

 Dodeljena koda: 

  [mr-----] Rdeče morje 

Alabama (ZDA : zvezna država) [n-us-al] 

Alaska (ZDA : zvezna država) 

  RABI Aljaska (ZDA : zvezna država) 

Albanija [e-aa---] 

Alberta (Kanada : provinca) [n-cn-ab] 

Albertov Nil 
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  RABI Nil 

Aleuti 

 Dodeljena koda: 

  [n-us-ak] Aljaska (ZDA : zvezna država) 

  RZ Aleutski otoki 

Aleutski otoki 

  RABI Aleuti 

Aljaska (ZDA : zvezna država) [n-us-ak] 

  RZ Alaska (ZDA : zvezna država) 

Aljaški zaliv 

 Dodeljena koda: 

  [pn-----] Severni Tihi ocean 

Alpe [ea-----] 

Altaj 

 Dodeljene kode: 

  [a-kz---] Kazahstan 

  [a-cc---] Kitajska 

  [a-mp---] Mongolija 

  [e-ru---] Rusija (Federacija) 

Alžirija [f-ae---] 

Amazonas (Brazilija : država) 

  RABI Amazonija (Brazilija : država) 

Amazonija (Brazilija : država) 

 Dodeljena koda: 

  [s-bl---] Brazilija 

  RZ Amazonas (Brazilija : država) 

Amazonija (pokrajina) 

  RABI Amazonsko nižavje 

Amazonka [sa-----] 

Amazonsko nižavje 

 Dodeljene kode:  

  [s-bo---] Bolivija 

  [s-bl---] Brazilija 

  [s-ck---] Kolumbija (država) 

  [s-pe---] Peru 

  [s-ve---] Venezuela 

  RZ Amazonija (pokrajina) 

   Selvas 

American Samoa 

  RABI Ameriška Samoa 

Amerika 

 Dodeljeni kodi: 

  [s------] Južna Amerika 

  [n------] Severna Amerika 
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Ameriška Oceanija [poup---] 

  RZ Ameriška ozemlja v Oceaniji 

   Ameriška ozemlja v Tihem oceanu 

   Razni ameriški pacifiški otoki 

   Razni ameriški tihomorski otoki 

   Razni ameriški tihooceanski otoki 

Ameriška ozemlja v Oceaniji 

  RABI Ameriška Oceanija 

Ameriška ozemlja v Tihem oceanu 

  RABI Ameriška Oceanija 

Ameriška Samoa [poas---] 

  RZ American Samoa 

Ameriška zunanja ozemlja v Karibskem morju [nwuc---] 

  RZ Razni ameriški karibski otoki 

Ameriški Deviški otoki [nwvi---] 

  RZ Ameriško Deviško otočje 

   Danski Deviški otoki 

   Deviški otoki (ZDA) 

Ameriško Deviško otočje 

  RABI Ameriški Deviški otoki 

Amur (Kitajska in Rusija : vodotok) [aa-----] 

  RZ Heilong Jiang (Kitajska in Rusija : vodotok) 

Anatolija 

  RABI Turčija 

Andaman and Nicobar Islands (Indija : upravna enota) 

  RABI Andamani in Nikobari (Indija : upravna enota) 

Andamani in Nikobari (Indija: upravna enota) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ii---] Indija 

  RZ Andaman and Nicobar Islands (Indija : upravna enota) 

Andamansko morje 

 Dodeljena koda: 

  [i------] Indijski ocean 

Andi [sn-----] 

  RZ Kordiljere 

Andora [e-an---] 

Anglija [e-uk-en] 

Angloamerika 

  RABI Severna Amerika 

Anglo-Egiptovski Sudan 

  RABI Sudan (država) 

Angola [f-ao---] 

  RZ Portugalska zahodna Afrika 

Anguilla 

  RABI Angvila 
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Angvila [nwxa---] 

  RZ Anguilla 

Anhui (Kitajska : provinca) [a-cc-an] 

Antarktični ocean [t------] 

  RZ Južni ocean 

Antarktika [t------] 

  RZ Južnotečajno območje 

Antigua (otok) 

  RABI Antigva (otok) 

Antigva (otok) 

 Dodeljena koda: 

  [nwaq---] Antigva in Barbuda 

  RZ Antigua (otok) 

Antigva in Barbuda [nwaq---] 

Antili 

 Dodeljeni kodi: 

  [nwla---] Mali Antili 

  [nw-----] Veliki Antili 

Aomen (Kitajska) 

  RABI Macau (Kitajska) 

Apalači [n-usa--] 

Apeninski polotok 

 Dodeljena koda: 

  [e-it---] Italija 

  RZ Italijanski polotok 

Apostolski sedež 

  RABI Vatikan 

Arabija 

  RABI Arabski polotok 

Arabska republika Jemen 

  RABI Jemen 

Arabske dežele 

  RABI Arabske države 

Arabske države [ma-----] 

  RZ Arabske dežele 

Arabski imperij 

  RABI Arabsko cesarstvo 

Arabski polotok [ar-----] 

  RZ Arabija 

Arabski zaliv 

  RABI Perzijski zaliv 
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Arabsko cesarstvo 

 Dodeljene kode: 

  [aw-----] Bližnji vzhod 

  [ff-----] Severna Afrika 

  [e-sp---] Španija 

  RZ Arabski imperij 

   Islamski imperij 

   Islamsko cesarstvo 

Arabsko morje [au-----] 

Arafursko morje 

 Dodeljena koda: 

  [ps-----] Južni Tihi ocean 

Aran Islands (Irska) 

  RABI Aranski otoki (Irska) 

Aranski otoki (Irska) 

 Dodeljena koda: 

  [e-ie---] Irska 

  RZ Aran Islands (Irska) 

Archipiélago de Colón 

  RABI Galapaški otoki 

Argentina [s-ag---] 

Arizona (ZDA : zvezna država) [n-us-az] 

Arkansas (ZDA : zvezna država) [n-us-ar] 

Arktična območja 

  RABI Arktika 

Arktični ocean [r------] 

  RZ Severni ledeni ocean 

   Severni ocean 

   Severno ledeno morje 

Arktika [r------] 

  RZ Arktična območja 

   Severnotečajno območje 

Armenija (država) [a-ai---] 

  RZ Armenska sovjetska socialistična republika 

Armenija (Iran : pokrajina) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ir---] Iran 

Armenija (pokrajina) 

 Dodeljene kode: 

  [a-ai---] Armenija (država) 

  [a-ir---] Iran 

  [a-tu---] Turčija 

Armenija (Turčija : pokrajina) 

 Dodeljena koda: 

  [a-tu---] Turčija 

Armenska sovjetska socialistična republika 

  RABI Armenija (država) 
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Aruba [nwaw---] 

Ascension (Atlantski ocean : otok) [lsai---] 

Ashmore and Cartier Islands 

  RABI Ashmore in Cartier (otoki) 

Ashmore in Cartier (otoki) [u-ac---] 

  RZ Ashmore and Cartier Islands 

Ašanti 

  RABI Gana (država) 

Atlantik 

  RABI Atlantski ocean 

Atlantska obala (ZDA) 

 Dodeljena koda: 

  [n-us---] Združene države Amerike 

Atlantske države (ZDA) 

 Dodeljena koda: 

  [n-us---] Združene države Amerike 

Atlantski ocean [l------] 

  RZ Atlantik 

Atlas [fa-----] 

Australian Capital Territory 

  RABI Ozemlje glavnega mesta Avstralije 

Avstralazija [u------] 

Avstralija [u-at---] 

Avstralske kordiljere 

  RABI Veliko razvodno gorovje 

Avstrija [e-au---] 

Avstro-Ogrska 

 Dodeljene kode: 

  [ed-----] Balkanski polotok 

  [ec-----] Srednja Evropa 

  [ee-----] Vzhodna Evropa 

  RZ Avstro-Ogrska monarhija 

Avstro-Ogrska monarhija 

  RABI Avstro-Ogrska 

Avtonomna pokrajina Kosovo 

  RABI Kosovo 

Azad Kašmir 

  RABI Kašmir (Pakistan) 

Azerbajdžan (država) [a-aj---] 

  RZ Azerbajdžanska sovjetska socialistična republika 

Azerbajdžan (Iran : pokrajina) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ir---] Iran 
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Azerbajdžan (pokrajina) 

 Dodeljeni kodi: 

  [a-aj---] Azerbajdžan (država) 

  [a-ir---] Iran 

Azerbajdžanska sovjetska socialistična republika 

  RABI Azerbajdžan (država) 

Azija [a------] 

Azija in Evropa (gledano skupaj) 

  RABI Evrazija 

Azori [lnaz---] 

  RZ Azorski otoki 

Azorski otoki 

  RABI Azori 

Azovsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [mb-----] Črno morje 

 

 

B 

Babilonija 

 Dodeljena koda: 

  [a-iq---] Irak 

Bahami [nwbf---] 

  RZ Bahamski otoki 

   Bahamsko otočje 

Bahamski otoki 

  RABI Bahami 

Bahamsko otočje 

  RABI Bahami 

Bahrajn [a-ba---] 

  RZ Bahrein 

Bahrein 

  RABI Bahrajn 

Baleari 

 Dodeljena koda: 

  [e-sp---] Španija 

  RZ Balearski otoki 

   Balearsko otočje 

Balearski otoki 

  RABI Baleari 

Balearsko otočje 

  RABI Baleari 

Balkan 

  RABI Balkanski polotok 
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Balkanski polotok [ed-----] 

  RZ Balkan 

   Jugovzhodna Evropa 

Baltik 

  RABI Baltsko morje 

Baltske dežele 

  RABI Baltske države 

Baltske države [eb-----] 

  RZ Baltske dežele 

Baltsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [ln-----] Severni Atlantski ocean 

  RZ Baltik 

Banaba (Kiribati : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [pokb---] Kiribati 

  RZ Ocean Island (Kiribati) 

Bangladeš [a-bg---] 

  RZ Vzhodni Pakistan (Pakistan) 

Banksovi otoki (Vanuatu) 

 Dodeljena koda: 

  [ponn---] Vanuatu 

  RZ Îles Banks (Vanuatu) 

Bantustani 

 Dodeljena koda: 

  [f-sa---] Južna Afrika (država) 

  RZ Homelands (Južna Afrika (država)) 

Barbados [nwbb---] 

Barbuda (otok) 

 Dodeljena koda: 

  [nwaq---] Antigva in Barbuda 

Barentsovo morje 

 Dodeljena koda: 

  [r------] Arktični ocean 

Basuto 

  RABI Lesoto 

Bay of Fundy 

  RABI Zaliv Fundy 

Beaufortovo morje 

 Dodeljena koda: 

  [r------] Arktični ocean 

Bečuanija 

  RABI Bocvana 

Beijing (Kitajska : provinca) 

  RABI Peking (Kitajska : provinca) 

Belgija [e-be---] 
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Belgijski Kongo 

  RABI Demokratična republika Kongo 

Beli Nil 

  RABI Nil 

Belize [ncbh---] 

  RZ Britanski Honduras 

Belo morje 

 Dodeljena koda: 

  [r------] Arktični ocean 

Belorusija [e-bw---] 

  RZ Beloruska sovjetska socialistična republika 

Beloruska sovjetska socialistična republika 

  RABI Belorusija 

Beneluks [el-----] 

  RZ Benelux 

Benelux 

  RABI Beneluks 

Beneški zaliv 

 Dodeljene kode: 

  [e-ci---] Hrvaška 

  [e-it---] Italija 

  [e-xv---] Slovenija 

Bengalski zaliv [ab-----] 

Benin [f-dm---] 

  RZ Dahomej 

Beringovo morje 

 Dodeljena koda: 

  [pn-----] Severni Tihi ocean 

Berlin (Nemčija) 

 Dodeljena koda: 

  [e-gx---] Nemčija 

  RZ Vzhodni Berlin (Nemčija) 

   Zahodni Berlin (Nemčija) 

Bermudi [lnbm---] 

  RZ Bermudski otoki 

   Bermudsko otočje 

Bermudski otoki 

  RABI Bermudi 

Bermudski trikotnik 

 Dodeljena koda: 

  [ln-----] Severni Atlantski ocean 

Bermudsko otočje 

  RABI Bermudski otoki 

Biafra 

  RABI Nigerija 
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Bikini (Marshallovi otoki) 

 Dodeljena koda: 

  [poxe---] Marshallovi otoki 

Bioko (Ekvatorialna Gvineja : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [f-eg---] Ekvatorialna Gvineja 

  RZ Fernando Póo (Ekvatorialna Gvineja : otok) 

   Macías Nguema (Ekvatorialna Gvineja : otok) 

Biskajski zaliv 

 Dodeljena koda: 

  [ln-----] Severni Atlantski ocean 

Bismarck Archipelago (Papua Nova Gvineja) 

  RABI Bismarckov arhipelag (Papua Nova Gvineja) 

Bismarckov arhipelag (Papua Nova Gvineja) 

 Dodeljena koda: 

  [a-pp---] Papua Nova Gvineja 

  RZ Bismarck Archipelago (Papua Nova Gvineja) 

Bivše jugoslovanske republike 

  RABI Jugoslavija 

Bivše sovjetske republike 

  RABI Sovjetska zveza 

Bizantinsko cesarstvo 

 Dodeljena koda: 

  [mm-----] Sredozemlje 

Bjørnøya (Norveška : otok) 

  RABI Medvedji otok (Norveška) 

Bližnji in Srednji vzhod 

  RABI Bližnji vzhod 

Bližnji vzhod [aw-----] 

  RZ Bližnji in Srednji vzhod 

   Jugozahodna Azija 

   Levanta 

   Srednji vzhod 

   Vzhodno Sredozemlje 

   Zahodna Azija 

Bocvana [f-bs---] 

  RZ Bečuanija 

Bo Hai (Kitajska : zaliv) [a-ccp--] 

Bolgarija [e-bu---] 

Bolivija [s-bo---] 

Bonaire (Nizozemski Antili : otok) [nwbn---] 

Bophuthatswana (Južna Afrika (država)) 

 Dodeljena koda: 

  [f-sa---] Južna Afrika (država) 

Borneo [a-bn---] 

Bosna in Hercegovina [e-bn---] 

  RZ Socialistična republika Bosna in Hercegovina 
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Botnijski zaliv 

 Dodeljena koda: 

  [e-fi---] Finska 

  [e-sw---] Švedska 

  RZ Botniški zaliv 

Botniški zaliv 

  RABI Botnijski zaliv 

Bougainville (Papua Nova Gvineja : otok) 

  RABI Bougainvillev otok (Papua Nova Gvineja) 

Bougainvillev otok (Papua Nova Gvineja) 

 Dodeljena koda: 

  [a-pp---] Papua Nova Gvineja 

  RZ Bougainville (Papua Nova Gvineja : otok) 

Bouvetov otok [lsbv---] 

  RZ Bouvetøya (otok) 

Bouvetøya (otok) 

  RABI Bouvetov otok 

Božični otok (Indijski ocean) [i-xa---] 

Božični otok (Tihi ocean) 

  RABI Kiritimati (Kiribati : otok) 

Brazilija [s-bl---] 

Britanska Gvajana 

  RABI Gvajana 

Britanska Kolumbija (Kanada: provinca) [n-cn-bc] 

  RZ British Columbia (Kanada : provinca) 

Britanska odvisna ozemlja [e-uk-ui] 

  RZ Razni britanski odvisni otoki 

Britanska skupnost narodov [b------] 

  RZ Commonwealth 

   Commonwealth of Nations 

   Skupnost narodov 

Britanska Somalija 

  RABI Somalija 

Britanska vzhodna Afrika 

  RABI Vzhodna Afrika 

Britanska zahodna Afrika 

  RABI Zahodna Afrika 

Britanski Deviški otoki [nwvb---] 

  RZ Britansko Deviško otočje 

   Deviški otoki (ZK) 

Britanski Honduras 

  RABI Belize 

Britanski Salomonovi otoki 

  RABI Salomonovi otoki 

Britanski severni Borneo 

  RABI Sabah 
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Britanski Togo 

 Dodeljena koda: 

  [f-gh---] Gana (država) 

  RZ Togoland 

Britansko Deviško otočje 

  RABI Britanski Deviški otoki 

Britansko otočje 

 Dodeljeni kodi: 

  [e-ie---] Irska 

  [e-uk---] Združeno kraljestvo 

Britansko ozemlje v Indijskem oceanu [i-bi---] 

  RZ Chagos Archipelago 

   Otočje Chagos 

British Columbia (Kanada : provinca) 

  RABI Britanska Kolumbija (Kanada : provinca) 

Brunei 

  RABI Brunej 

Brunej [a-bx---] 

  RZ Brunei 

Burkina 

  RABI Burkina Faso 

Burkina Faso [f-uv---] 

  RZ Burkina 

   Gornja Volta 

   Zgornja Volta 

Burma 

  RABI Mjanmar 

Burundi [f-bd---] 

Butan [a-bt---] 

 

 

C 

Caicos Islands 

  RABI Otoki Turks in Caicos 

California (ZDA : zvezna država) 

  RABI Kalifornija (ZDA : zvezna država) 

Caroline Islands 

  RABI Karolinsko otočje 

Carpentarijski zaliv 

 Dodeljeni kodi: 

  [u-at-qn] Queensland (Avstralija : zvezna država) 

  [u-at-no] Severno ozemlje (Avstralija) 

  RZ Gulf of Carpentaria 
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Carska Rusija 

 Dodeljena koda: 

  [e-ur---] Sovjetska zveza 

  RZ Cesarska Rusija 

   Ruski imperij 

   Rusko cesarstvo 

Cejlon 

  RABI Šrilanka 

Celebes 

 Dodeljena koda: 

  [a-io---] Indonezija 

  RZ Sulavezi 

   Sulawesi  

Celinska Kitajska 

  RABI Kitajska 

Centralna Afrika 

  RABI Srednja Afrika 

Centralna Amerika 

  RABI Srednja Amerika 

Centralna Azija 

  RABI Srednja Azija 

Centralnoafriška federacija 

  RABI Rodezija in Njasa 

Centralnoafriška republika 

  RABI Srednjeafriška republika 

Cesarska Rusija 

  RABI Carska Rusija 

Ceuta 

 Dodeljena koda: 

  [f-sh---] Španska severna Afrika 

Chagos Archipelago 

  RABI Britansko ozemlje v Indijskem oceanu 

Chang Jiang (Kitajska : vodotok) 

  RABI Modra reka (Kitajska) 

Channel Islands (Združeno kraljestvo) 

  RABI Kanalski otoki (Združeno kraljestvo) 

Chishima-retto (otočje) 

  RABI Kurilski otoki 

Chongqing (Kitajska : provinca) 

  RABI Čunking (Kitajska : provinca) 

Ciper [a-cy---] 

Cisjordanija 

  RABI Zahodni breg 

Ciskavkazija 

  RABI Predkavkazje 

Cocos (Keeling) Islands 
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  RABI Kokosovi (Keelingovi) otoki 

Colorado (ZDA : zvezna država) 

  RABI Kolorado (ZDA : zvezna država) 

Colorado River 

  RABI Kolorado (ZDA in Mehika : vodotok) 

Commonwealth 

  RABI Britanska skupnost narodov 

Commonwealth of Nations 

  RABI Britanska skupnost narodov 

Connecticut (ZDA : zvezna država) [n-us-ct] 

Cook Islands 

  RABI Cookovi otoki 

Cookovi otoki [pocw---] 

  RZ Cook Islands  

   Cookovo otočje 

Cookovo otočje 

  RABI Cookovi otoki 

Coral Sea Islands (Avstralija : ozemlje) 

  RABI Otoki v Koralnem morju (Avstralija : ozemlje) 

Curaçao (Nizozemski Antili : otok) [nwco---] 

 

 

Č 

Čad [f-cd---] 

Čadsko jezero 

 Dodeljena koda: 

  [fq-----] Francoska ekvatorialna Afrika 

Češka [e-xr---] 

  RZ Češka republika 

Češka republika 

  RABI Češka 

Češkoslovaška [e-cs---] 

  [Združeni Češka in Slovaška] 

Čile [s-cl---] 

Činghaj (Kitajska : provinca) 

  RABI Qinghai (Kitajska : provinca) 

Čišima (otočje) 

  RABI Kurilski otoki 

Črna gora [e-mo---] 

  RZ Socialistična republika Črna gora 

Črno morje [mb-----] 



COMARC/A Dodatek B.1 

© IZUM, marec 2018 Dodatek B.1 - 15 

Čukotsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [r------] Arktični ocean 

Čunking (Kitajska : provinca) [a-cc-cq] 

  RZ Chongqing (Kitajska : provinca) 

 

 

D 

D'Entrecasteauxevi otoki (Papua Nova Gvineja) 

 Dodeljena koda: 

  [a-pp---] Papua Nova Gvineja 

  RZ D'Entrecasteaux Islands (Papua Nova Gvineja) 

   Otočje D'Entrecasteaux (Papua Nova Gvineja) 

D'Entrecasteaux Islands (Papua Nova Gvineja) 

  RABI D'Entrecasteauxevi otoki (Papua Nova Gvineja) 

Dahomej 

  RABI Benin 

Daljni vzhod 

  RABI Vzhodna Azija 

Daljni vzhod (Rusija) 

  RABI Ruski Daljni vzhod 

Daljni zahod (ZDA) 

  RABI Zahodne države (ZDA) 

Daljno vesolje 

  RABI Zunanje vesolje 

Danica 

  RABI Venera 

Danska [e-dk---] 

Danski Deviški otoki 

  RABI Ameriški Deviški otoki 

Dekan 

 Dodeljena koda: 

  [a-ii---] Indija 

  RZ Dekanska planota 

Dekanska planota 

  RABI Dekan 

Delaware (ZDA : zvezna država) [n-us-de] 

Demokratična ljudska republika Jemen 

  RABI Jemen 

Demokratična ljudska republika Koreja 

  RABI Severna Koreja 
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Demokratična republika Kongo [f-cg---] 

  RZ Belgijski Kongo 

   Kongo Kinšasa 

   Vzhodni Kongo 

   Zair (država) 

Demokratična republika Vietnam 

  RABI Vietnam 

Deviški otoki 

  RABI Deviško otočje 

Deviški otoki (ZDA) 

  RABI Ameriški Deviški otoki 

Deviški otoki (ZK) 

  RABI Britanski Deviški otoki 

Deviško otočje 

 Dodeljena koda: 

  [nwvi---] Ameriški Deviški otoki  

  [nwvb---] Britanski Deviški otoki  

  RZ Deviški otoki 

Dežele v razvoju 

  RABI Države v razvoju 

Diego Garcia (Britansko ozemlje v Indijskem oceanu : atol) 

 Dodeljena koda: 

  [i-bi---] Britansko ozemlje v Indijskem oceanu 

District of Columbia (ZDA : zvezno okrožje 

  RABI Washington (ZDA : zvezno okrožje) 

Djibouti 

  RABI Džibuti 

Dodekanez 

 Dodeljena koda: 

  [e-gr---] Grčija 

Dolga reka (Kitajska) 

  RABI Modra reka (Kitajska) 

Dominika [nwdq---] 

Dominikanska republika [nwdr---] 

Donava [eo-----] 

Družbeni otoki (Francoska Polinezija) 

 Dodeljena koda: 

  [pofp---] Francoska Polinezija 

  RZ Družbeno otočje (Francoska Polinezija) 

   Îles de la Société (Francoska Polinezija) 

Družbeno otočje (Francoska Polinezija) 

  RABI Družbeni otoki (Francoska Polinezija) 

Države ob Perzijskem zalivu 

  RABI Zalivske države 

Države ob Tihem oceanu (ZDA) 

  RABI Tihooceanske države (ZDA) 
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Države tretjega sveta 

  RABI Države v razvoju 

Države v razvoju [d------] 

  RZ Dežele v razvoju 

   Države tretjega sveta 

   Nerazvite države 

Dubaj 

 Dodeljena koda: 

  [a-ts---] Združeni arabski emirati 

Džamu in Kašmir (Indija : država) 

  RABI Kašmir (Indija) 

Džibuti [f-ft---] 

  RZ Djibouti 

   Francoska Somalija 

   Francosko ozemlje Afarov in Isov 

 

 

E 

Egejska Makedonija 

  RABI Makedonija (Grčija) 

Egejski otoki 

 Dodeljeni kodi: 

  [e-gr---] Grčija 

  [a-tu---] Turčija 

Egejsko morje 

 Dodeljeni kodi: 

  [e-gr---] Grčija 

  [a-tu---] Turčija 

Egipt [f-ua---] 

Ekvador [s-ec---] 

Ekvatorialna Afrika 

  RABI Francoska ekvatorialna Afrika 

Ekvatorialna Gvineja [f-eg---] 

  RZ Mbini 

   Río Muni 

   Španska Gvineja 

Ekvatorialni pas 

 Dodeljena koda: 

  [w------] Tropski pas 

  RZ Ekvatorialno območje 

Ekvatorialno območje 

  RABI Ekvatorialni pas 

Ekvatorsko otočje [poln---] 

  RZ Line Islands 

Emirati 

  RABI Združeni arabski emirati 
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English Channel 

  RABI Rokavski preliv 

Eritreja [f-ea---] 

Estonija [e-er---] 

  RZ Estonska sovjetska socialistična republika 

Estonska sovjetska socialistična republika 

  RABI Estonija 

Etiopija [f-et---] 

  RZ Abesinija 

Evrazija [me-----] 

  RZ Azija in Evropa (gledano skupaj) 

   Evropa in Azija (gledano skupaj) 

Evropa [e------] 

Evropa in Azija (gledano skupaj) 

  RABI Evrazija 

Evropska gospodarska skupnost 

 Dodeljena koda: 

  [e------] Evropa 

Evropska unija 

 Dodeljena koda: 

  [e------] Evropa 

  RZ Evropska zveza 

Evropska zveza 

  RABI Evropska unija 

 

 

F 

Falklandi 

  RABI Falklandski otoki 

Falkland Islands 

  RABI Falklandski otoki 

Falklandski otoki [lsfk---] 

  RZ Falklandi  

   Falkland Islands 

   Islas Malvinas 

   Malvini 

   Malvinski otoki 

Federacija Rodezije in Njase 

  RABI Rodezija in Njasa 

Fereri 

  RABI Ferski otoki 

Fernando Póo (Ekvatorialna Gvineja : otok) 

  RABI Bioko (Ekvatorialna Gvineja : otok) 
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Ferski otoki [lnfa---] 

  RZ Fereri 

   Ovčji otoki 

Fidži [pofj---] 

  RZ Otočje Fidži 

Filipini [a-ph---] 

  RZ Filipinski otoki 

   Filipinsko otočje 

Filipinski otoki 

  RABI Filipini 

Filipinsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [pn-----] Severni Tihi ocean  

Filipinsko otočje 

  RABI Filipini 

Finska [e-fi---] 

Florida (ZDA : zvezna država) [n-us-fl] 

Formoza 

  RABI Tajvan 

Francija [e-fr---] 

Francoska ekvatorialna Afrika [fq-----] 

  RZ Ekvatorialna Afrika 

   Frankofonska ekvatorialna Afrika 

Francoska Gvajana [s-fg---] 

Francoska Gvineja 

  RABI Gvineja 

Francoska Indija 

 Dodeljena koda: 

  [a-ii---] Indija 

Francoska Indokina 

  RABI Indokitajski polotok 

Francoska južna ozemlja [i-fs---] 

  RZ Francoske južne in antarktične dežele 

   Francoski južni teritorij 

Francoska Polinezija [pofp---] 

Francoska skupnost [h------] 

  RZ Francoska unija 

Francoska Somalija 

  RABI Džibuti 

Francoska unija 

  RABI Francoska skupnost 

Francoska zahodna Afrika 

 Dodeljena koda: 

  [fw-----] Zahodna Afrika 

  RZ Frankofonska zahodna Afrika 
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Francoska Zahodna Indija (Srednja Amerika) 

 Dodeljena koda: 

  [nwla---] Mali Antili 

Francoske južne in antarktične dežele 

  RABI Francoska južna ozemlja 

Francoski južni teritorij 

  RABI Francoska južna ozemlja 

Francoski Kamerun 

  RABI Kamerun 

Francoski Kongo 

  RABI Republika Kongo 

Francoski Maroko 

  RABI Maroko 

Francoski Sudan 

  RABI Mali (država) 

Francoski Togo 

  RABI Togo (država) 

Francosko ozemlje Afarov in Isov 

  RABI Džibuti 

Frankofonska ekvatorialna Afrika  

  RABI Francoska ekvatorialna Afrika 

Frankofonska zahodna Afrika 

  RABI Francoska zahodna Afrika 

Fujian (Kitajska : provinca) [a-cc-fu] 

Fundy (zaliv) 

  RABI Zaliv Fundy 

Futuna (Wallis in Futuna : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [powf---] Wallis in Futuna 

 

 

G 

Gabon [f-go---] 

Galapagos 

  RABI Galapaški otoki 

Galapaški otoki [pogg---] 

  RZ Archipiélago de Colón 

   Galapagos 

   Galapaško otočje 

Galapaško otočje 

  RABI Galapaški otoki 
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Gambierjevo otočje (Francoska Polinezija) 

 Dodeljena koda: 

  [pofp---] Francoska Polinezija 

  RZ Îles Gambier (Francoska Polinezija) 

   Otočje Gambier (Francoska Polinezija) 

Gambija [f-gm---] 

Gana (država) [f-gh---] 

  RZ Ašanti 

   Obala zlata 

Gana (kraljestvo) 

 Dodeljena koda: 

  [fw-----] Zahodna Afrika 

Gansu (Kitajska : provinca) [a-cc-ka] 

Gaza (območje) 

  RABI Območje Gaze 

Georges Bank (plitvina) 

  RABI Plitvina Georges 

Georgia (ZDA : zvezna država) 

  RABI Georgija (ZDA : zvezna država) 

Georgija (ZDA : zvezna država) [n-us-ga] 

  RZ Georgia (ZDA : zvezna država) 

Gibraltar [e-gi---] 

Gibraltarska ožina 

  RABI Gibraltarski preliv 

Gibraltarska vrata 

  RABI Gibrakltarski preliv 

Gibraltarski preliv 

 Dodeljeni kodi: 

  [e-gi---] Gibraltar 

  [mm-----] Sredozemsko morje 

  RZ Gibraltarska ožina 

   Gibraltarska vrata 

Gilbert Islands 

  RABI Kiribati 

Gilbertovo otočje 

  RABI Kiribati 

Globoko vesolje 

  RABI Zunanje vesolje 

Gobi 

 Dodeljeni kodi: 

  [a-cc---] Kitajska 

  [a-mp---] Mongolija 

Gornja Volta 

  RABI Burkina Faso 

Gorski Nil 

  RABI Nil 
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Gospodarsko razvite države 

  RABI Razvite države 

Grčija [e-gr---] 

Great Barrier Reef 

  RABI Veliki koralni greben 

Great Basin 

  RABI Velika kotlina 

Great Plains 

  RABI Velike planjave 

Grenada [nwgd---] 

Grenadine (Sveti Vincenc in Grenadine in Grenada : otočje) 

 Dodeljeni kodi: 

  [nwgd---] Grenada 

  [nwxm---] Sveti Vincenc in Grenadine 

Grenland 

  RABI Grenlandija 

Grenlandija [n-gl---] 

  RZ Grenland 

Grenlandsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [r------] Arktični ocean 

Gruzija [a-gs---] 

  RZ Gruzinska sovjetska socialistična republika 

Gruzinska sovjetska socialistična republika 

  RABI Gruzija 

Guadalcanal (Salomonovi otoki : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [pobp---] Salomonovi otoki 

Guadeloupe 

  RABI Gvadelup 

Guam 

  RABI Gvam 

Guangdong (Kitajska : provinca) [a-cc-kn] 

Guangxi (Kitajska : avtonomna pokrajina) [a-cc-kc] 

Guernsey (Kanalski otoki) 

 Dodeljena koda: 

  [e-uk-ui] Britanska odvisna ozemlja 

Guizhou (Kitajska : provinca) [a-cc-kw] 

Gulf of Carpentaria 

  RABI Carpentarijski zaliv 

Gvadelup [nwgp---] 

  RZ Guadeloupe 

Gvajana [s-gy---] 

  RZ Britanska Gvajana 
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Gvam [pogu---] 

  RZ Guam 

Gvatemala [ncgt---] 

Gvineja [f-gv---] 

  RZ Francoska Gvineja 

   Republika Gvineja 

Gvineja Bisao 

  RABI Gvineja Bissau 

Gvineja Bissau [f-pg---] 

  RZ Gvineja Bisao 

   Portugalska Gvineja 

Gvinejski zaliv 

 Dodeljena koda: 

  [ls-----] Južni Atlantski ocean 

 

 

H 

Hainan (Kitajska : provinca) [a-cc-ha] 

  RZ Otok Hainan 

Haiti [nwht---] 

Havaji (ZDA : zvezna država) [n-us-hi] 

  RZ Havajski otoki (ZDA) 

   Hawaii (ZDA : zvezna država) 

Havajski otoki (ZDA) 

  RABI Havaji (ZDA : zvezna država) 

Hawaii (ZDA : zvezna država) 

  RABI Havaji (ZDA : zvezna država) 

Heard Island (Heardov otok in Mcdonaldovi otoki) 

  RABI Heardov otok (Heardov otok in Mcdonaldovi otoki) 

Heard Island and McDonald Islands 

  RABI Heardov otok in Mcdonaldovi otoki 

Heardov otok (Heardov otok in Mcdonaldovi otoki) 

 Dodeljena koda: 

  [i-hm---] Heardov otok in Mcdonaldovi otoki 

  RZ Heard Island (Heardov otok in Mcdonaldovi otoki) 

Heardov otok in Mcdonaldovi otoki [i-hm---] 

  RZ Heard Island and McDonald Islands 

Hebei (Kitajska : provinca) [a-cc-hp] 

Heilongjiang (Kitajska : provinca) [a-cc-he] 

Heilong Jiang (Kitajska in Rusija : vodotok) 

  RABI Amur (Kitajska in Rusija : vodotok) 

Henan (Kitajska : provinca) [a-cc-ho] 

Himalaja [ah-----] 
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Hindukuš 

 Dodeljeni kodi: 

  [a-af---] Afganistan 

  [a-pk---] Pakistan 

Hispaniola [nwhi---] 

Hispanoamerika 

  RABI Latinska Amerika 

Hladni pas [q------] 

  RZ Hladno območje 

Hladno območje 

  RABI Hladni pas 

Hoangho (Kitajska : vodotok) 

  RABI Rumena reka (Kitajska) 

Hokaido 

 Dodeljena koda: 

  [a-ja---] Japonska 

Holandija 

  RABI Nizozemska 

Homelands (Južna Afrika (država)) 

  RABI Bantustani 

Honduras [ncho---] 

Hongkong (Kitajska) [a-cc-hk] 

  RZ Xianggang (Kitajska) 

Honšu 

 Dodeljena koda: 

  [a-ja---] Japonska 

Hrvaška [e-ci---] 

  RZ Hrvatska 

   Socialistična republika Hrvaška 

Hrvatska 

  RABI Hrvaška 

Huang He (Kitajska : vodotok) 

  RABI Rumena reka (Kitajska) 

Hubei (Kitajska : provinca) [a-cc-hh] 

Hudson Bay 

  RABI Hudsonov zaliv 

Hudsonov zaliv [n-cnh--] 

  RZ Hudson Bay 

Hunan (Kitajska : provinca) [a-cc-hu] 

 

 

I 

Iberija 

  RABI Pirenejski polotok 
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Iberoamerika 

  RABI Latinska Amerika 

Iberski polotok 

  RABI Pirenejski polotok 

Idaho (ZDA : zvezna država) [n-us-id] 

Ifni 

 Dodeljena koda: 

  [f-mr---] Maroko 

Îles Australes (Francoska Polinezija) 

  RABI Južno otočje (Francoska Polinezija) 

Îles Banks (Vanuatu) 

  RABI Banksovi otoki (Vanuatu) 

Îles de la Société (Francoska Polinezija) 

  RABI Družbeni otoki (Francoska Polinezija) 

Îles Gambier (Francoska Polinezija) 

  RABI Gambierjevo otočje (Francoska Polinezija) 

Îles Kerguélen 

  RABI Kerguelenovi otoki 

Îles Loyauté (Nova Kaledonija) 

  RABI Otočje lojalnosti (Nova Kaledonija) 

Îles Marquises (Francoska Polinezija) 

  RABI Markizovi otoki (Francoska Polinezija) 

Îles Torres 

 Dodeljena koda: 

  [u-at-qn] Queensland (Avstralija : zvezna država) 

Îles Tuamotu (Francoska Polinezija) 

  RABI Tuamotu (Francoska Polinezija) 

Ilhas Selvagens (Madeira (otočje)) 

 Dodeljena koda: 

  [lnma---] Madeira (otočje) 

Illinois (ZDA : zvezna država) [n-us-il] 

Indiana (ZDA : zvezna država) [n-us-in] 

Indija [a-ii---] 

Indijska podcelina 

 Dodeljene kode: 

  [a-bg---] Bangladeš 

  [a-bt---] Butan 

  [a-ii---] Indija 

  [a-np---] Nepal 

  [a-pk---] Pakistan 

  RZ Indijski podkontinent 

   Indijski subkontinent 

Indijski ocean [i------] 

Indijski podkontinent 

  RABI Indijska podcelina 
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Indijski subkontinent 

  RABI Indijska podcelina 

Indokina 

  RABI Indokitajski polotok 

Indokitajska 

  RABI Indokitajski polotok 

Indokitajski polotok [ai-----] 

  RZ Francoska Indokina 

   Indokina 

   Indokitajska 

Indonezija [a-io---] 

  RZ Nizozemska vzhodna Indija 

Industrijske države 

  RABI Razvite države 

Industrijsko razvite države 

  RABI Razvite države 

Iowa (ZDA : zvezna država) [n-us-ia] 

Irak [a-iq---] 

  RZ Mezopotamija 

Iran [a-ir---] 

  RZ Perzija 

Irian Barat (Indonezija) 

  RABI Irian Jaya (Indonezija) 

Irian Jaya (Indonezija) 

 Dodeljena koda: 

  [a-io---] Indonezija 

  RZ Irian Barat (Indonezija) 

   Papua (Indonezija) 

   Zahodna Nova Gvineja (Indonezija) 

   Zahodni Irian (Indonezija) 

Irska [e-ie---] 

  RZ Republika Irska 

Irsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [ln-----] Severni Atlantski ocean 

Isla de Pascua (Čile) 

  RABI Velikonočni otok (Čile) 

Isla Desolación 

  RABI Kerguelenovi otoki 

Islamske države 

 Dodeljene kode: 

  [f------] Afrika 

  [a------] Azija 

  RZ Muslimanske države 

Islamski imperij 

  RABI Arabsko cesarstvo 



COMARC/A Dodatek B.1 

© IZUM, marec 2018 Dodatek B.1 - 27 

Islamsko cesarstvo 

  RABI Arabsko cesarstvo 

Island 

  RABI Islandija 

Islandija [e-ic---] 

  RZ Island 

Islas Malvinas 

  RABI Falklandski otoki 

Islas Santanilla (Honduras) 

  RABI Labodji otoki (Honduras) 

Isle of Man 

  RABI Otok Man 

Isle of Wight 

  RABI Otok Wight 

Italija [e-it---] 

Italijanska Somalija 

  RABI Somalija 

Italijanska vzhodna Afrika 

  RABI Severovzhodna Afrika 

Italijanski polotok 

  RABI Apeninski polotok 

Izrael [a-is---] 

Izvenzemeljski prostor 

  RABI Vesolje 

 

 

J 

Jadran 

  RABI Jadransko morje 

Jadransko morje 

 Dodeljena koda: 

  [mm-----] Sredozemsko morje 

  RZ Jadran 

Jakutija (Rusija) 

 Dodeljena koda: 

  [e-ru---] Rusija (Federacija) 

  RZ Republika Saha (Rusija) 

   Saha (Rusija) 

Jamajka [nwjm---] 

Jangce (Kitajska : vodotok) 

  RABI Modra reka (Kitajska) 

Jangcekjang (Kitajska : vodotok) 

  RABI Modra reka (Kitajska) 

Jan Mayen (otok) [lnjn---] 
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Japonska [a-ja---] 

Japonsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [pn-----] Severni Tihi ocean 

  RZ Korejsko morje 

   Vzhodno morje 

JAR 

  RABI Južna Afrika (država) 

Java 

 Dodeljena koda: 

  [a-io---] Indonezija 

Javansko morje 

 Dodeljena koda: 

  [p------] Tihi ocean 

  RZ Javsko morje 

Javsko morje 

  RABI Javansko morje 

Jemen [a-ye---] 

  RZ Arabska republika Jemen 

   Demokratična ljudska republika Jemen 

   Jemen (arabska republika) 

   Jemen (demokratična ljudska republika) 

   Jemenska arabska republika 

   Južni Jemen (država) 

   Ljudska republika Južni Jemen 

   Republika Jemen 

   Severni Jemen (država) 

Jemen (arabska republika) 

  RABI Jemen 

Jemen (demokratična ljudska republika) 

  RABI Jemen 

Jemenska arabska republika 

  RABI Jemen 

Jersey (Kanalski otoki) 

 Dodeljena koda: 

  [e-uk-ui] Britanska odvisna ozemlja 

Jeruzalem 

 Dodeljeni kodi: 

  [a-is---] Izrael 

  [awba---] Zahodni breg 

Jiangsu (Kitajska : provinca) [a-cc-ku] 

Jiangxi (Kitajska : provinca) [a-cc-ki] 

Jilin (Kitajska : provinca) [a-cc-kr] 

Jinsha (Kitajska : vodotok) 

  RABI Modra reka (Kitajska) 

Johnston (otok) 

  RABI Johnstonov atol (otok) 
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Johnstonov atol (otok) [poji---] 

  RZ Johnston (otok) 

Jonsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [mm-----] Sredozemsko morje 

Jordanija [a-jo---] 

  RZ Transjordanija 

Judeja in Samarija 

  RABI Zahodni breg 

Jugoslavija [e-yu---] 

  RZ Bivše jugoslovanske republike 

   Republike nekdanje Jugoslavije 

Jugovzhodna Azija [as-----] 

Jugovzhodna Evropa 

  RABI Balkanski polotok 

Jugozahod (ZDA) 

  RABI Južne države (ZDA) 

Jugozahodna Afrika 

  RABI Namibija 

Jugozahodna Azija 

  RABI Bližnji vzhod 

Jugozahodne države (ZDA) 

 Dodeljeni kodi: 

  [n-usu--] Južne države (ZDA) 

  [n-ust--] Novi jugozahod (ZDA) 

Jukonski teritorij (Kanada : ozemlje) 

  RABI Jukonsko ozemlje (Kanada) 

Jukonsko ozemlje (Kanada) [n-cn-yk] 

  RZ Jukonski teritorij (Kanada : ozemlje) 

   Yukon (Kanada : ozemlje) 

Junan (Kitajska : provinca) [a-cc-yu] 

  RZ Yunnan (Kitajska : provinca) 

Jupiter [zju----] 

Jutranjica 

  RABI Venera 

Jutrovo 

  RABI Orient 

Južna Afrika (država) [f-sa---] 

  RZ JAR 

   Južnoafriška republika 

   Južnoafriška unija 
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Južna Afrika (območje) [fs-----] 

Južna Amerika [s------] 

Južna Arabija 

 Dodeljeni kodi: 

  [a-ye---] Jemen 

  [a-mk---] Oman 

Južna Avstralija (zvezna država) [u-at-sa] 

  RZ South Australia (zvezna država) 

Južna Azija [az-----] 

Južna Dakota (ZDA : zvezna država) [n-us-sd] 

  RZ South Dakota (ZDA : zvezna država) 

Južna Evropa [es-----] 

Južna Georgija (otok) 

  RABI Južna Georgija in Južni Sandwichevi otoki 

Južna Georgija in Južni Sandwichevi otoki [lsxs---] 

  RZ Južna Georgija (otok) 

   Južni Sandwichevi otoki 

   South Georgia (otok) 

   South Georgia and the South Sandwich Islands 

   South Sandwich Islands (otočje) 

Južna hemisfera 

  RABI Južna polobla 

Južna Karolina (ZDA : zvezna država) [n-us-sc] 

  RZ South Carolina (ZDA : zvezna država) 

Južna Koreja [a-ko---] 

  RZ Republika Koreja 

Južna Nemčija 

 Dodeljena koda: 

  [e-gx---] Nemčija  

Južna polobla [xc-----] 

  RZ Južna hemisfera 

   Južna poluta 

Južna poluta 

  RABI Južna polobla 

Južna Rodezija 

  RABI Zimbabve 

Južna Sovjetska zveza 

 Dodeljena koda: 

  [e-ur---] Sovjetska zveza 

Južne atlantske države (ZDA) 

 Dodeljena koda: 

  [n-usu--] Južne države (ZDA) 

Južne države (ZDA) [n-usu--] 

  RZ Jugozahod (ZDA) 

   Konfederacija ameriških držav 

   Stari jugozahod (ZDA) 
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Južni Atlantik 

  RABI Južni Atlantski ocean 

Južni Atlantski ocean [ls-----] 

  RZ Južni Atlantik 

Južni Jemen (država) 

  RABI Jemen 

Južni ocean 

  RABI Antarktični ocean 

Južni Orkneyjski otoki 

 Dodeljena koda: 

  [lsfk---] Falklandski otoki 

  RZ South Orkney Islands (otočje) 

Južni Pacifik 

  RABI Južni Tihi ocean 

Južni Sandwichevi otoki 

  RABI Južna Georgija in Južni Sandwichevi otoki 

Južni Shetlandski otoki (Antarktika) 

 Dodeljena koda: 

  [t------] Antarktika 

  RZ South Shetland Islands (Antarktika : otočje) 

Južni Sudan [f-sd---] 

Južni Tihi ocean [ps-----] 

  RZ Južni Pacifik 

Južni Vietnam 

  RABI Vietnam 

Južnoafriška republika 

  RABI Južna Afrika (država) 

Južnoafriška unija 

  RABI Južna Afrika (država) 

Južnoarabska federacija 

 Dodeljena koda: 

  [a-ye---] Jemen 

Južnokitajsko morje [ao-----] 

Južno otočje (Francoska Polinezija) 

 Dodeljena koda: 

  [pofp---] Francoska Polinezija 

  RZ Îles Australes (Francoska Polinezija) 

   Otočje Tubuai (Francoska Polinezija) 

   Tubuai (Francoska Polinezija) 

   Tupuai (Francoska Polinezija) 

Južnotečajno območje 

  RABI Antarktika 
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K 

Kajmanski otoki [nwcj---] 

Kalifornija (ZDA : zvezna država) [n-us-ca] 

  RZ California (ZDA : zvezna država) 

Kalimantan Barat (Indonezija) 

 Dodeljena koda: 

  [a-io---] Indonezija 

Kambodža [a-cb---] 

  RZ Kampučija 

   Kmerska republika 

Kamčatka 

 Dodeljena koda: 

  [e-urf--] Ruski Daljni vzhod 

Kamerun [f-cm---] 

  RZ Francoski Kamerun 

Kampučija 

  RABI Kambodža 

Kanada [n-cn---] 

Kanadski severozahod 

 Dodeljena koda: 

  [n-cn---] Kanada 

Kanal 

  RABI Rokavski preliv 

Kanalski otoki (Združeno kraljestvo) 

 Dodeljena koda: 

  [e-uk-ui] Britanska odvisna ozemlja 

  RZ Channel Islands (Združeno kraljestvo) 

Kanari 

  RABI Kanarski otoki 

Kanarski otoki [lnca---] 

  RZ Kanari 

Kansas (ZDA : zvezna država) [n-us-ks] 

Kapverdski otoki 

  RABI Zelenortski otoki 

Karafuto 

  RABI Sahalin (Rusija : otok) 

Karakoram 

  RABI Karakorum 

Karakorum 

 Dodeljeni kodi: 

  [a-cc---] Kitajska 

  [a-pk---] Pakistan 

  RZ Karakoram 

Karibsko morje [cc-----] 
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Karibsko območje [cc-----] 

Karolini 

  RABI Karolinsko otočje 

Karolinski otoki 

  RABI Karolinsko otočje 

Karolinsko otočje [poci---] 

  RZ Caroline Islands 

   Karolini 

   Karolinski otoki 

Karpati 

 Dodeljena koda: 

  [ee-----] Vzhodna Evropa 

Karsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [r------] Arktični ocean 

Kaspijsko jezero [ak-----] 

  RZ Kaspijsko morje 

Kaspijsko morje 

  RABI Kaspijsko jezero 

Kašmir (Indija) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ii---] Indija 

  RZ Džamu in Kašmir (Indija : država) 

Kašmir (Pakistan) 

 Dodeljena koda: 

  [a-pk---] Pakistan 

  RZ Azad Kašmir 

Kašmir (pokrajina) 

 Dodeljeni kodi: 

  [a-ii---] Indija 

  [a-pk---] Pakistan 

Katar [a-qa---] 

Kavkaz [e-urk--] 

  RZ Mali Kavkaz 

   Veliki Kavkaz 

   Visoki kavkaz 

Kazahstan [a-kz---] 

  RZ Kazaška sovjetska socialistična republika 

Kazaška sovjetska socialistična republika 

  RABI Kazahstan 

Keelingovi otoki 

  RABI Kokosovi (Keelingovi) otoki 

Kenija [f-ke---] 

  RZ Vzhodnoafriški protektorat 

Kentucky (ZDA : zvezna država) [n-us-ky] 
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Kerguelenovi otoki 

 Dodeljena koda: 

  [i-fs---] Francoska južna ozemlja 

  RZ Îles Kerguélen 

   Isla Desolación 

   Otoki Kerguelen 

Kermadec (otočje) 

  RABI Kermadecovi otoki 

Kermadec Islands (otočje) 

  RABI Kermadecovi otoki 

Kermadecovi otoki [poki---] 

  RZ Kermadec (otočje) 

   Kermadec Islands (otočje) 

   Otoki Kermadec 

Kijevska kneževina 

  RABI Kijevska Rusija 

Kijevska Rusija 

 Dodeljene kode: 

  [e-bw---] Belorusija 

  [e-ru---] Rusija (Federacija) 

  [e-un---] Ukrajina 

  RZ Kijevska kneževina 

Kirgistan 

  RABI Kirgizistan 

Kirgiška republika 

  RABI Kirgizistan 

Kirgiška sovjetska socialistična republika 

  RABI Kirgizistan 

Kirgizija 

  RABI Kirgizistan 

Kirgizistan [a-kg---] 

  RZ Kirgistan 

   Kirgiška republika 

   Kirgiška sovjetska socialistična republika 

   Kirgizija 

Kiribati [pokb---] 

  RZ Gilbert Islands 

   Gilbertovo otočje 

Kiritimati (Kiribati : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [pokb---] Kiribati 

  RZ Božični otok (Tihi ocean) 

Kiriwina Islands (Papua Nova Gvineja : otočje) 

  RABI Trobriand Islands (Papua Nova Gvineja : otočje) 

Kitajska [a-cc---] 

  RZ Celinska Kitajska 

   Ljudska republika Kitajska 
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Kjušu 

 Dodeljena koda: 

  [a-ja---] Japonska 

Kmerska republika 

  RABI Kambodža 

Kokosovi (Keelingovi) otoki [i-xb---] 

  RZ Cocos (Keeling) Islands 

   Keelingovi otoki 

   Kokosovi otoki 

Kokosovi otoki 

  RABI Kokosovi (Keelingovi) otoki 

Kolonije ob Malajskem prelivu 

  RABI Kolonije ob Melaškem prelivu 

Kolonije ob Melaškem prelivu 

 Dodeljeni kodi: 

  [a-my---] Malezija 

  [a-si---] Singapur (država) 

  RZ Kolonije ob Malajskem prelivu 

Kolorado (ZDA : zvezna država) [n-us-co] 

  RZ Colorado (ZDA : zvezna država) 

Kolorado (ZDA in Mehika : vodotok) 

 Dodeljeni kodi: 

  [n-mx---] Mehika 

  [n-usp--] Zahodne države (ZDA) 

  RZ Colorado River 

   Río Colorado 

Kolumbija (država) [s-ck---] 

  RZ Nova Granada 

Kolumbijsko okrožje (ZDA) 

  RABI Washington (ZDA : zvezno okrožje) 

Komori [i-cq---] 

Komunistične države 

 Dodeljeni kodi: 

  [e-ur---] Sovjetska zveza 

  [ee-----] Vzhodna Evropa 

Konfederacija ameriških držav 

  RABI Južne države (ZDA) 

Kongo (država) 

  RABI Republika Kongo 

Kongo (kraljestvo) 

 Dodeljene kode: 

  [f-ao---] Angola 

  [f-cg---] Demokratična republika Kongo 

  [f-cf---] Republika Kongo 

  RZ Kraljestvo Kongo 

Kongo (vodotok) [fg-----] 

  RZ Zair (vodotok) 



Dodatek B.1 COMARC/A 

Dodatek B.1 - 36 © IZUM, marec 2018 

Kongo Brazzaville 

  RABI Republika Kongo 

Kongo Kinšasa 

  RABI Demokratična republika Kongo 

Koralno morje 

 Dodeljena koda: 

  [p------] Tihi ocean 

Koralnomorski otoki (Avstralija : ozemlje) 

  RABI Otoki v Koralnem morju (Avstralija : ozemlje) 

Kordiljere 

  RABI Andi 

Koreja 

  RABI Korejski polotok 

Korejski polotok [a-kr---] 

  RZ Koreja 

Korejsko morje 

  RABI Japonsko morje 

Korzika 

 Dodeljena koda: 

  [e-fr---] Francija 

Kosovo [e-kv---] 

  RZ Avtonomna pokrajina Kosovo 

   Kosovo in Metohija 

Kosovo in Metohija 

  RABI Kosovo 

Kosrae (Mikronezija (država) : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [pomi---] Mikronezija (država) 

Kostarika [nccr---] 

Kraljestvo Kongo 

  RABI Kongo (kraljestvo) 

Kreta 

 Dodeljena koda: 

  [e-gr---] Grčija 

Kuba [nwcu---] 

Kunlun (Kitajska in Indija : pogorje) [a-cck--] 

  RZ Kunlun Shan (Kitajska in Indija : pogorje) 

Kunlun Shan (Kitajska in Indija : pogorje) 

  RABI Kunlun (Kitajska in Indija : pogorje) 

Kuril'skie ostrova 

  RABI Kurilski otoki 

Kurili 

  RABI Kurilski otoki 
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Kurilski otoki [e-ru---] 

  RZ Chishima-retto (otočje) 

   Čišima (otočje) 

   Kuril'skie ostrova 

   Kurili 

Kuvajt [a-ku---] 

 

 

L 

Labodji otoki (Honduras) [nwsv---] 

  RZ Islas Santanilla (Honduras) 

Labrador (polotok) 

 Dodeljeni kodi: 

  [n-cn-nf] Nova Fundlandija in Labrador (Kanada : provinca) 

  [n-cn-qu] Quebec (Kanada : provinca) 

Labradorsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [ln-----] Severni Atlantski ocean 

Ladroni 

  RABI Mariansko otočje 

Lagunski otoki 

  RABI Tuvalu 

Lakadivi (Indija : upravna enota) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ii---] Indija 

  RZ Lakadivi, Minikoy in Amindivi (Indija) 

   Lakshadweep (Indija : upravna enota) 

Lakadivi, Minikoy in Amindivi (Indija) 

  RABI Lakadivi (Indija : upravna enota) 

Lakshadweep (Indija : upravna enota) 

  RABI Lakadivi (Indija : upravna enota) 

La Manche 

  RABI Rokavski preliv 

Laos [a-ls---] 

La Plata (Argentina in Urugvaj : zaliv) [sp-----] 

  RZ Río de la Plata (Argentina in Urugvaj : zaliv) 

   Srebrna reka (Argentina in Urugvaj : zaliv) 

Laponska 

 Dodeljene kode: 

  [e-fi---] Finska 

  [e-no---] Norveška 

  [e-sw---] Švedska 

Latinska Amerika [cl-----] 

  RZ Hispanoamerika 

   Iberoamerika 
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Latinsko cesarstvo 

 Dodeljena koda: 

  [aw-----] Bližnji vzhod 

Latvija [e-lv---] 

  RZ Latvijska sovjetska socialistična republika 

   Letonija 

   Letonska 

Latvijska sovjetska socialistična republika 

  RABI Latvija 

Lesoto [f-lo---] 

  RZ Basuto 

Letonija 

  RABI Latvija 

Letonska 

  RABI Latvija 

Levanta 

  RABI Bližnji vzhod 

Liaoning (Kitajska : provinca) [a-cc-lp] 

Libanon [a-le---] 

Liberija [f-lb---] 

Libija [f-ly---] 

Liechtenstein 

  RABI Lihtenštajn 

Ligursko morje 

 Dodeljena koda: 

  [mm-----] Sredozemsko morje 

Lihtenštajn [e-lh---] 

  RZ Liechtenstein 

Line Islands 

  RABI Ekvatorsko otočje 

Litva [e-li---] 

  RZ Litvanska sovjetska socialistočna republika 

Litvanska sovjetska socialistočna republika 

  RABI Litva 

Ljudska republika Južni Jemen 

  RABI Jemen 

Ljudska republika Kitajska 

  RABI Kitajska 

Lojalni otoki (Nova Kaledonija) 

  RABI Otočje lojalnosti (Nova Kaledonija) 

Louisiade Archipelago (Papua Nova Gvineja) 

  RABI Louisiadino otočje (Papua Nova Gvineja 

Louisiadino otočje (Papua Nova Gvineja) 

 Dodeljena koda: 

  [a-pp---] Papua Nova Gvineja 
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  RZ Louisiade Archipelago (Papua Nova Gvineja) 

Louisiana (ZDA : zvezna država) [n-us-la] 

Luksemburg (država) [e-lu---] 

Luna [zmo----] 

  RZ Mesec 

Luzon (Filipini : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ph---] Filipini 

 

 

M 

Macao (Kitajska) 

  RABI Macau (Kitajska) 

Macau (Kitajska) [a-cc-mh] 

  RZ Aomen (Kitajska) 

   Macao (Kitajska) 

   Makao (Kitajska) 

Macías Nguema (Ekvatorialna Gvineja : otok) 

  RABI Bioko (Ekvatorialna Gvineja : otok) 

Madagaskar [f-mg---] 

Madeira (otočje) [lnma---] 

  RZ Madeirski otoki 

Madeirski otoki 

  RABI Madeira (otočje) 

Madura (Indonezija : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [a-io---] Indonezija 

Madžarska [e-hu---] 

Maine (ZDA : zvezna država) [n-us-me] 

Makao (Kitajska) 

  RABI Macau (Kitajska) 

Makedonija 

 Dodeljene kode: 

  [e-bu---] Bolgarija 

  [e-gr---] Grčija 

  [e-xn---] Makedonija (Republika) 

Makedonija (Bolgarija) 

 Dodeljena koda: 

  [e-bu---] Bolgarija 

  RZ Pirinska Makedonija 

Makedonija (Republika) [e-xn---] 

  RZ Republika Makedonija 

   Socialistična republika Makedonija 

Makedonija (Grčija) 

 Dodeljena koda: 
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  [e-gr---] Grčija 

  RZ Egejska Makedonija 

Mala Azija 

  RABI Turčija 

Malaja [am-----] 

Malajski otoki 

  RABI Malajsko otočje 

Malajski polotok 

 Dodeljeni kodi: 

  [am-----] Malaja 

  [a-th---] Tajska 

Malajsko otočje 

 Dodeljena koda: 

  [as-----] Jugovzhodna Azija 

  RZ Malajski otoki 

Malavi [Severna Karolina] 

  RZ Njasa 

Maldivi [i-xc---] 

  RZ Maldivsko otočje 

Maldivsko otočje 

  RABI Maldivi 

Malezija [a-my---] 

Mali (cesarstvo) 

 Dodeljena koda: 

  [fw-----] Zahodna Afrika 

Mali (država) [f-ml---] 

  RZ Francoski Sudan 

Mali Antili [nwla---] 

Mali Kavkaz 

  RABI Kavkaz 

Mali Sundski otoki (Indonezija in Vzhodni Timor) 

 Dodeljeni kodi: 

  [a-io---] Indonezija 

  [a-em---] Vzhodni Timor 

Malta [e-mm---] 

Malvini 

  RABI Falklandski otoki 

Malvinski otoki 

  RABI Falklandski otoki 

Man (otok) 

  RABI Otok Man 

Mandžurija (Kitajska) 

 Dodeljena koda: 

  [a-cc---] Kitajska 
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Manitoba (Kanada : provinca) [n-cn-mb] 

Mariani 

  RABI Mariansko otočje 

Marianski otoki 

  RABI Mariansko otočje 

Mariansko otočje [poxd---] 

  RZ Ladroni 

   Mariani 

   Marianski otoki 

   Severni Marianski otoki 

   Skupnost Severni Marianski otoki 

   Zveza Severnih Marianskih otokov 

Marie-Galante (Gvadelup : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [nwgp---] Gvadelup 

Markiški otoki (Francoska Polinezija) 

  RABI Markizovi otoki (Francoska Polinezija) 

Markizino otočje (Francoska Polinezija) 

  RABI Markizovi otoki (Francoska Polinezija) 

Markizovi otoki (Francoska Polinezija) 

 Dodeljena koda: 

  [pofp---] Francoska Polinezija 

  RZ Îles Marquises (Francoska Polinezija) 

   Markiški otoki (Francoska Polinezija) 

   Markizino otočje (Francoska Polinezija) 

Marmarsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [a-tu---] Turčija 

Maroko [f-mr---] 

  RZ Francoski Maroko 

Mars [zma----] 

  RZ Rdeči planet 

Marshall Islands 

  RABI Marshallovi otoki 

Marshallovi otoki [poxe---] 

  RZ Marshall Islands 

   Marshallovo otočje 

Marshallovo otočje 

  RABI Marshallovi otoki 

Martinik [nwmq---] 

  RZ Martinique 

Martinique 

  RABI Martinik 

Maryland (ZDA : zvezna država) [n-us-md] 

Maskat in Oman 

  RABI Oman 
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Massachusetts (ZDA : zvezna država) [n-us-ma] 

Mauricius 

  RABI Mavricij 

Mauritius 

  RABI Mavricij 

Mavretanija [f-mu---] 

Mavricij [i-mf---] 

  RZ Mauricius 

   Mauritius 

Mayotte [i-my---] 

Mbini 

  RABI Ekvatorialna Gvineja 

Mcdonaldovi otoki (Heardov otok in Mcdonaldovi otoki) 

 Dodeljena koda: 

  [i-hm---] Heardov otok in Mcdonaldovi otoki 

Medcelinska območja (vzhodna polobla) [m------] 

Medcelinska območja (zahodna polobla) [c------] 

Mediteran 

  RABI Sredozemlje 

Mediteranski otoki 

  RABI Sredozemski otoki 

Mediteransko morje 

  RABI Sredozemsko morje 

Medmorska Amerika 

  RABI Srednja Amerika 

Medvedji otok (Norveška) 

 Dodeljena koda: 

  [lnsb---] Svalbard (Norveška : provinca) 

  RZ Bjørnøya (Norveška : otok) 

Mehika [n-mx---] 

Mehiški zaliv [nm-----] 

Mekong [ag-----] 

Melanezija [pome---] 

Melilla 

 Dodeljena koda: 

  [f-sh---] Španska severna Afrika 

Merkur [zme----] 

Mesec 

  RABI Luna 

Mezopotamija 

  RABI Irak 

Michigan (ZDA : zvezna država) [n-us-mi] 

Midway (otočje) [poxf---] 

  RZ Otoki Midway 
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Mikronezija (država) [pomi---] 

  RZ Združene države Mikronezije 

Mikronezija (otoška skupina) [pott---] 

Mindanao (Filipini : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ph---] Filipini 

Minnesota (ZDA : zvezna država) [n-us-mn] 

Misisipi (vodotok) [n-usm--] 

  RZ Mississippi (vodotok) 

Misisipi (ZDA : zvezna država) [n-us-ms] 

  RZ Mississippi (ZDA : zvezna država) 

Mississippi (vodotok) 

  RABI Misisipi (vodotok) 

Mississippi (ZDA : zvezna država) 

  RABI Misisipi (ZDA : zvezna država) 

Missouri (vodotok) 

  RABI Misuri (vodotok) 

Missouri (ZDA : zvezna država) 

  RABI Misuri (ZDA : zvezna država) 

Misuri (vodotok) [n-uss--] 

  RZ Missouri (vodotok) 

Misuri (ZDA : zvezna država) [n-us-mo] 

  RZ Missouri (ZDA : zvezna država) 

Mjanmar [a-br---] 

  RZ Burma 

Modra reka (Kitajska) [a-ccg--] 

  RZ Chang Jiang (Kitajska : vodotok) 

   Dolga reka (Kitajska) 

   Jangce (Kitajska : vodotok) 

   Jangcekjang (Kitajska : vodotok) 

   Jinsha (Kitajska : vodotok) 

Modri Nil 

  RABI Nil 

Moldavija (država) [e-mv---] 

  RZ Moldavska sovjetska socialistična republika 

   Republika Moldavija 

Moldavija (pokrajina) 

 Dodeljeni kodi: 

  [e-mv---] Moldavija (država) 

  [e-rm---] Romunija 

Moldavska sovjetska socialistična republika 

  RABI Moldavija (država) 

Moluki  

 Dodeljena koda: 

  [a-io---] Indonezija 
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Monako [e-mc---] 

Mongolija [a-mp---] 

  RZ Zunanja Mongolija 

Monserat [nwmj---] 

  RZ Montserrat 

Montana (ZDA : zvezna država) [n-us-mt] 

Montserrat 

  RABI Monserat 

Morje Laptevih 

  RABI Morje Laptevov 

Morje Laptevov 

 Dodeljena koda: 

  [r------] Arktični ocean 

  RZ Morje Laptevih 

Mozambik [f-mz---] 

  RZ Portugalska vzhodna Afrika 

Mrzle države (ZDA) 

  RABI Snežne države (ZDA) 

Mrzli pas 

  RABI Polarni pas 

Mrzlo območje 

  RABI Polarni pas 

Muslimanske države 

  RABI Islamske države 

 

 

N 

Namibija [f-sx---] 

  RZ Jugozahodna Afrika 

   Nemška jugozahodna Afrika 

Nansei-shotō (Japonska : otoki) 

  RABI Otoki Rjukju (Japonska) 

Nansha Qundao (otočje) 

  RABI Otočje Spratly 

Nauru [ponu---] 

Nebeško gorovje 

  RABI Tjanšan 

Nebraska (ZDA : zvezna država) [n-us-nb] 

Negros (Filipini : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ph---] Filipini 

Nemčija [e-gx---] 

Nemška demokratična republika 

  RABI Vzhodna Nemčija 
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Nemška jugozahodna Afrika 

  RABI Namibija 

Nemška vzhodna Afrika 

 Dodeljene kode: 

  [f-bd---] Burundi 

  [f-rw---] Ruanda 

  [f-tz---] Tanzanija 

Nepal [a-np---] 

Neptun [zne----] 

Nerazvite države 

  RABI Države v razvoju 

Nevada (ZDA : zvezna država) [n-us-nv] 

Nevis (otok) 

 Dodeljena koda: 

  [nwxi---] Sveti Krištof in Nevis 

New Britain (Papua Nova Gvineja : otok) 

  RABI Nova Britanija (Papua Nova Gvineja : otok) 

New Brunswick (Kanada : provinca) 

  RABI Novi Brunswick (Kanada : provinca) 

Newfoundland (Kanada : otok) 

  RABI Nova Fundlandija in Labrador (Kanada : provinca) 

Newfoundland and Labrador (Kanada : provinca) 

  RABI Nova Fundlandija in Labrador (Kanada : provinca) 

New Hampshire (ZDA : zvezna država) [n-us-nh] 

New Ireland (Papua Nova Gvineja : otok) 

  RABI Nova Irska (Papua Nova Gvineja : otok) 

New Jersey (ZDA : zvezna država) [n-us-nj] 

New Mexico (ZDA : zvezna država) 

  RABI Nova Mehika (ZDA : zvezna država) 

New South Wales (Avstralija : zvezna država) 

  RABI Novi južni Wales (Avstralija : zvezna država) 

New York (ZDA : zvezna država) [n-us-ny] 

Niger [f-ng---] 

Niger (vodotok) [fi-----] 

Nigerija [f-nr---] 

  RZ Biafra 

Nikaragva [ncnq---] 

Nil [fl-----] 

  RZ Albertov Nil 

   Beli Nil 

   Gorski Nil 

   Modri Nil 

   Viktorijin Nil 
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Ningxia (Kitajska : avtonomna pokrajina) [a-cc-nn] 

Niue [poxh---] 

Nizozemska [e-ne---] 

  RZ Holandija 

Nizozemska Gvajana 

  RABI Surinam 

Nizozemska vzhodna Indija 

  RABI Indonezija 

Nizozemska zahodna Indija 

  RABI Nizozemski Antili 

Nizozemski Antili [nwna---] 

  RZ Nizozemska zahodna Indija 

Njasa 

  RABI Malavi 

Norfolk (otok) 

 Dodeljena koda: 

  [u-at---] Avstralija 

North Carolina (ZDA : zvezna država) 

  RABI Severna Karolina (ZDA : zvezna država) 

North Dakota (ZDA : zvezna država) 

  RABI Severna Dakota (ZDA : zvezna država) 

Northern Territory (Avstralija : ozemlje) 

  RABI Severno ozemlje (Avstralija) 

Northwest Territories (Kanada : ozemlje) 

  RABI Severozahodna ozemlja (Kanada) 

Norveška [e-no---] 

Norveško morje 

 Dodeljena koda: 

  [ln-----] Severni Atlantski ocean  

Notranja Mongolija (Kitajska : avtonomna pokrajina) [a-cc-im] 

Nouvelle-Calédonie 

  RABI Nova Kaledonija 

Nova Anglija (ZDA) [n-usn--] 

Nova Britanija (Papua Nova Gvineja : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [a-pp---] Papua Nova Gvineja 

  RZ New Britain (Papua Nova Gvineja : otok) 

Nova Francija 

 Dodeljena koda: 

  [n------] Severna Amerika 

Nova Fundlandija (Kanada : otok) 

  RABI Nova Fundlandija in Labrador (Kanada : provinca) 

Nova Fundlandija in Labrador (Kanada : provinca) [n-cn-nf] 

  RZ Newfoundland (Kanada : otok) 

   Newfoundland and Labrador (Kanada : provinca) 
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   Nova Fundlandija (Kanada : otok) 

Nova Granada 

  RABI Kolumbija (država) 

Nova Gvineja (otok) [a-nw---] 

Nova Gvineja (ozemlje) 

 Dodeljena koda: 

  [a-pp---] Papua Nova Gvineja 

Nova Irska (Papua Nova Gvineja : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [a-pp---] Papua Nova Gvineja 

  RZ New Ireland (Papua Nova Gvineja : otok) 

Nova Kaledonija [ponl---] 

  RZ Nouvelle-Calédonie 

Nova Mehika (ZDA : zvezna država) [n-us-nm] 

  RZ New Mexico (ZDA : zvezna država) 

Nova Scotia (Kanada : provinca) 

  RABI Nova Škotska (Kanada : provinca 

Nova Škotska (Kanada : provinca) [n-cn-ns] 

  RZ Nova Scotia (Kanada : provinca) 

Nova Zelandija [u-nz---] 

Novi Brunswick (Kanada : provinca) [n-cn-nk] 

  RZ New Brunswick (Kanada : provinca) 

Novi Hebridi 

  RABI Vanuatu 

Novi jugozahod (ZDA) [n-ust--] 

Novi južni Wales (Avstralija : zvezna država) [u-at-ne] 

  RZ New South Wales (Avstralija : zvezna država) 

Nunavut (Kanada : upravna enota) [n-cn-nu] 

 

 

O 

Obala zlata 

  RABI Gana (država) 

Objezerske države (Kanada in ZDA) 

  RABI Prijezerske države (Kanada in ZDA) 

Območje Gaze [awgz---] 

  RZ Gaza (območje) 

Območje Panamskega prekopa [nccz---] 

  RZ Panamski prekop (območje) 

Obmorske province (Kanada) [n-cnm--] 

Ocean Island (Kiribati) 

  RABI Banaba (Kiribati : otok) 
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Oceanija [po-----] 

  RZ Pacifiški otoki 

   Tihomorski otoki 

   Tihooceanski otoki 

Ohio (vodotok) [n-uso--] 

Ohio (ZDA : zvezna država) [n-us-oh] 

Ohotsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [pn-----] Severni Tihi ocean 

Okinava (Japonska : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ja---] Japonska 

  RZ Okinawa-jima (Japonska : otok) 

Okinawa-jima (Japonska : otok) 

  RABI Okinava (Japonska : otok) 

Oklahoma (ZDA : zvezna država) [n-us-ok] 

Oman [a-mk---] 

  RZ Maskat in Oman 

Omanski zaliv 

 Dodeljena koda: 

  [au-----] Arabsko morje 

Ontario (Kanada : provinca) [n-cn-on] 

Oregon (ZDA : zvezna država) [n-us-or] 

Orient 

 Dodeljena koda: 

  [a------] Azija 

  RZ Jutrovo 

   Vzhod 

Orkney Islands 

  RABI Orkneyjski otoki 

Orkneyjsko otočje 

  RABI Orkneyjski otoki 

Orkneyjski otoki 

 Dodeljena koda: 

  [Srednja Avstralija] Škotska  

  RZ Orkney Islands 

   Orkneyjsko otočje 

Osončje [zs-----] 

  RZ Sončev sestav 

Osrednja Avstralija 

  RABI Srednja Avstralija 

Osrednja Azija 

  RABI Srednja Azija 

Osrednje območje črnozjoma (Rusija) [e-urc--] 

Otočje Caicos 

  RABI Otoki Turks in Caicos 
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Otočje Chagos 

  RABI Britansko ozemlje v Indijskem oceanu 

Otočje Chuuk (Mikronezija (država)) 

 Dodeljena koda: 

  [pomi---] Mikronezija (država) 

Otočje D'Entrecasteaux (Papua Nova Gvineja) 

  RABI D'Entrecasteauxevi otoki (Papua Nova Gvineja) 

Otočje Ellice 

  RABI Tuvalu 

Otočje Feniks (Kiribati) 

 Dodeljena koda: 

  [pokb---] Kiribati 

  RZ Phoenix Islands (Kiribati) 

Otočje Fidži 

  RABI Fidži 

Otočje Gambier (Francoska Polinezija) 

  RABI Gambierjevo otočje (Francoska Polinezija) 

Otočje lojalnosti (Nova Kaledonija) 

 Dodeljena koda: 

  [ponl---] Nova Kaledonija 

  RZ Îles Loyauté (Nova Kaledonija) 

   Lojalni otoki (Nova Kaledonija) 

Otočje Palav 

  RABI Palav 

Otočje Paracel (Kitajska) [aopf---] 

  RZ Xisha Qundao (Kitajska) 

Otočje Spratly [aoxp---] 

  RZ Nansha Qundao (otočje) 

Otočje Tokelav 

  RABI Tokelav 

Otočje Tonga 

  RABI Tonga 

Otočje Tuamotu (Francoska Polinezija) 

  RABI Tuamotu (Francoska Polinezija) 

Otočje Tubuai (Francoska Polinezija) 

  RABI Južno otočje (Francoska Polinezija) 

Otočje Turks 

  RABI Otoki Turks in Caicos 

Otočje Yap (Mikronezija (država)) 

  RABI Yap (Mikronezija (država) : otočje) 

Otočji Turks in Caicos 

  RABI Otoki Turks in Caicos 

Otoka princa Edvarda 

 Dodeljena koda: 

  [f-sa---] Južna Afrika (država) 

  RZ Otoki princa Edvarda 

   Prince Edward Islands 
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Otok Hainan 

  RABI Hainan (Kitajska : provinca) 

Otoki Kerguelen 

  RABI Kerguelenovi otoki 

Otoki Kermadec 

  RABI Kermadecovi otoki 

Otoki Midway 

  RABI Midway (otočje) 

Otoki princa Edvarda 

  RABI Otoka princa Edvarda 

Otoki ribičev 

 Dodeljena koda: 

  [a-ch---] Tajvan 

  RZ Pescadores 

Otoki Rjukju (Japonska) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ja---] Japonska 

  RZ Nansei-shotō (Japonska : otoki) 

   Otoki Ryukyu (Japonska) 

   Ryūkyū-shotō (Japonska : otoki) 

Otoki Ryukyu (Japonska) 

  RABI Otoki Rjukju (Japonska) 

Otoki Tristana da Cunhe [lstd---] 

  RZ Tristan da Cunha Islands 

Otoki Turks in Caicos [nwtc---] 

  RZ Caicos Islands 

   Otočje Caicos 

   Otočje Turks 

   Otočji Turks in Caicos 

   Turks and Caicos Islands 

   Turks in Caicos 

   Turks Islands 

Otoki v Atlanskem oceanu 

 Dodeljena koda: 

  [l------] Atlantski ocean 

Otoki v Indijskem oceanu 

 Dodeljena koda: 

  [i------] Indijski ocean 

Otoki v Južnokitajskem morju 

 Dodeljena koda: 

  [ao-----] Južnokitajsko morje 

Otoki v Koralnem morju (Avstralija : ozemlje) [u-cs---] 

  RZ Coral Sea Island Territory (Avstralija : ozemlje) 

   Koralnomorski otoki (Avstralija : ozemlje) 

   Ozemlje otokov Koralnega morja (Avstralija) 

Otoki v Sredozemskem morju 

  RABI Sredozemski otoki 
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Otok Man 

 Dodeljena koda: 

  [e-uk-ui] Britanska odvisna ozemlja 

  RZ Isle of Man 

   Man (otok) 

Otok princa Edvarda (Kanada : provinca) [n-cn-pi] 

  RZ Prince Edward Island (Kanada : provinca) 

Otok Wight 

 Dodeljena koda: 

  [e-uk-en] Anglija 

  RZ Isle of Wight 

   Wight 

Oubangi Chari 

  RABI Srednjeafriška republika 

Ovčji otoki 

  RABI Ferski otoki 

Ozemlje glavnega mesta Avstralije [u-at-ac] 

  RZ Australian Capital Territory 

   Teritorij glavnega mesta Avstralije 

Ozemlje otokov Koralnega morja (Avstralija) 

  RABI Otoki v Koralnem morju (Avstralija : ozemlje) 

 

 

P 

Pacifik 

  RABI Tihi ocean 

Pacifiška obala (Severna Amerika) 

  RABI Tihooceanska obala (Severna Amerika) 

Pacifiške države (ZDA) 

  RABI Tihooceanske države (ZDA) 

Pacifiški otoki 

  RABI Oceanija 

Pacifiški severozahod 

  RABI Tihooceanski severozahod 

Pakistan [a-pk---] 

  RZ Zahodni Pakistan 

Palau 

  RABI Palav 

Palav [popl---] 

  RZ Otočje Palav 

   Palau 

   Republika Palav 

Palavan (Filipini : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ph---] Filipini 

  RZ Palawan (Filipini : otok) 
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Palawan (Filipini : otok) 

  RABI Palavan (Filipini : otok) 

Palestina 

 Dodeljene kode: 

  [a-is---] Izrael 

  [awgz---] Območje Gaze 

  [awba---] Zahodni breg 

Pamir 

 Dodeljene kode: 

  [a-af---] Afganistan 

  [a-kg---] Kirgizistan 

  [a-pk---] Pakistan 

  [a-ta---] Tadžikistan 

Panama [ncpn---] 

Panamski prekop (območje) 

  RABI Območje Panamskega prekopa 

Panay (Filipini : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ph---] Filipini 

Panonija 

  RABI Panonsko nižavje 

Panonska nižina 

  RABI Panonsko nižavje 

Panonsko nižavje 

 Dodeljene kode: 

  [ec-----] Srednja Evropa 

  RZ Panonija 

   Panonska nižina 

Papua (Indonezija) 

  RABI Irian Jaya (Indonezija) 

Papua Nova Gvineja [a-pp---] 

Paragvaj [s-py---] 

Peking (Kitajska : provinca) [a-cc-pe] 

  RZ Beijing (Kitajska : provinca) 

Pemba (Tanzanija : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [f-tz---] Tanzanija 

Pennsylvania (ZDA : zvezna država) 

  RABI Pensilvanija (ZDA : zvezna država) 

Pensilvanija (ZDA : zvezna država) [n-us-pa] 

  RZ Pennsylvania (ZDA : zvezna država) 

Peru [s-pe---] 

Perzija 

  RABI Iran 

Perzijski zaliv [ap-----] 

  RZ Arabski zaliv 

   Zaliv 
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Pescadores 

  RABI Otoki ribičev 

Phoenix Islands (Kiribati) 

  RABI Otočje Feniks (Kiribati) 

Pireneji [ep-----] 

Pirenejski polotok 

 Dodeljeni kodi: 

  [e-po---] Portugalska 

  [e-sp---] Španija 

  RZ Iberija 

   Iberski polotok 

Pirinska Makedonija 

  RABI Makedonija (Bolgarija) 

Pitcairn (otok) [popc---] 

Plitvina Georges 

 Dodeljena koda: 

  [ln-----] Severni Atlantski ocean 

  RZ Georges Bank (plitvina) 

Pluton [zpl----] 

Podsaharska Afrika [fb-----] 

Pohnpei (Mikronezija (država) : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [pomi---] Mikronezija (država) 

  RZ Ponape (Mikronezija (država) : otok) 

Polarni pas 

 Dodeljeni kodi: 

  [t------] Antarktika 

  [r------] Arktika 

  RZ Mrzli pas 

   Mrzlo območje 

   Polarno območje 

Polarno območje 

  RABI Polarni pas 

Polinezija [pops---] 

Poljska [e-pl---] 

Ponape (Mikronezija (država) : otok) 

  RABI Pohnpei (Mikronezija (država) : otok) 

Portoriko [nwpr---] 

Portugalska [e-po---] 

Portugalska Gvineja 

  RABI Gvineja Bissau 

Portugalska vzhodna Afrika 

  RABI Mozambik 

Portugalska zahodna Afrika 

  RABI Angola 
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Portugalski Timor 

  RABI Vzhodni Timor 

Predkavkazje [e-urr--] 

  RZ Ciskavkazija 

Prerijske province (Kanada) [n-cnp--] 

Prijateljski otoki 

  RABI Tonga 

Prijezerske države (Kanada in ZDA) [nl-----] 

  RZ Objezerske države (Kanada in ZDA) 

Prince Edward Island (Kanada : provinca) 

  RABI Otok princa Edvarda (Kanada : provinca) 

Prince Edward Islands 

  RABI Otoka princa Edvarda 

Privetrni otoki (Srednja Amerika) [nwwi---] 

Prusija (Nemčija) 

 Dodeljena koda: 

  [e-gx---] Nemčija 

 

 

Q 

Qinghai (Kitajska : provinca) [a-cc-ts] 

  RZ Činghaj (Kitajska : provinca) 

Quebec (Kanada : provinca) [n-cn-qu] 

Queensland (Avstralija : zvezna država) [u-at-qn] 

 

 

R 

Razni ameriški karibski otoki 

  RABI Ameriška zunanja ozemlja v Karibskem morju 

Razni ameriški pacifiški otoki 

  RABI Ameriška Oceanija 

Razni ameriški tihomorski otoki 

  RABI Ameriška Oceanija 

Razni ameriški tihooceanski otoki 

  RABI Ameriška Oceanija 

Razni britanski odvisni otoki 

  RABI Britanska odvisna ozemlja 

Razvite države [dd-----] 

  RZ Gospodarsko razvite države 

   Industrijske države 

   Industrijsko razvite države 
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Rdeče morje [mr-----] 

Rdeči planet 

  RABI Mars 

Reka svetega Lovrenca 

 Dodeljeni kodi: 

  [n-cn---] Kanada 

  [n-us---] Združene države Amerike 

Ren [er-----] 

Republika Gvineja 

  RABI Gvineja 

Republika Irska 

  RABI Irska 

Republika Jemen 

  RABI Jemen 

Republika Kitajska 

  RABI Tajvan 

Republika Kongo [f-cf---] 

  RZ Francoski Kongo 

   Kongo (država) 

   Kongo Brazzaville 

   Srednji Kongo 

   Zahodni Kongo 

Republika Koreja 

  RABI Južna Koreja 

Republika Makedonija 

  RABI Makedonija (Republika) 

Republika Moldavija 

  RABI Moldavija (država) 

Republika Palav 

  RABI Palav 

Republika Saha (Rusija) 

  RABI Jakutija (Rusija) 

Republika Sejšeli 

  RABI Sejšeli 

Republika Singapur 

  RABI Singapur (država) 

Republika Vietnam 

  RABI Vietnam 

Republike nekdanje Jugoslavije 

  RABI Jugoslavija 

Reunion [i-re---] 

  RZ Réunion 

Réunion 

  RABI Reunion 
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Rhode Island (ZDA : zvezna država) [n-us-ri] 

Rift Valley 

  RABI Veliki tektonski jarek 

Rimski imperij 

 Dodeljene kode: 

  [aw-----] Bližnji vzhod 

  [e------] Evropa 

  [ff-----] Severna Afrika 

  RZ Rimsko cesarstvo 

Rimsko-nemško cesarstvo 

  RABI Sveto rimsko cesarstvo 

Rimsko cesarstvo 

  RABI Rimski imperij 

Río Colorado 

  RABI Kolorado (ZDA in Mehika : vodotok) 

Río de la Plata (Argentina in Urugvaj : zaliv) 

  RABI La Plata (Argentina in Urugvaj : zaliv) 

Río Muni 

  RABI Ekvatorialna Gvineja 

Rocky Mountains 

  RABI Skalno gorovje 

Rodezija 

 Dodeljeni kodi: 

  [f-za---] Zambija 

  [f-rh---] Zimbabve 

Rodezija in Njasa 

 Dodeljene kode: 

  [f-mw---] Malavi 

  [f-za---] Zambija 

  [f-rh---] Zimbabve 

  RZ Centralnoafriška federacija 

   Federacija Rodezije in Njase 

Rokavski preliv 

 Dodeljena koda: 

  [ln-----] Severni Atlantski ocean 

  RZ English Channel 

   Kanal 

   La Manche 

Romunija [e-rm---] 

RSFSR 

  RABI Rusija (Federacija) 

Ruanda [f-rw---] 

Ruanda-Urundi 

 Dodeljeni kodi: 

  [f-bd---] Burundi 

  [f-rw---] Ruanda 
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Rumena reka (Kitajska) [a-ccy--] 

  RZ Hoangho (Kitajska : vodotok) 

   Huang He (Kitajska : vodotok) 

Rumeno morje [ay-----] 

Rusija (Federacija) [e-ru---] 

  RZ RSFSR 

   Ruska federacija 

   Ruska socialistična federativna sovjetska republika 

Ruska federacija 

  RABI Rusija (Federacija) 

Ruska socialistična federativna sovjetska republika 

  RABI Rusija (Federacija) 

Ruski Daljni vzhod [e-urf--] 

  RZ Daljni vzhod (Rusija) 

Ruski imperij 

  RABI Carska Rusija 

Rusko cesarstvo 

  RABI Carska Rusija 

Ryūkyū-shotō (Japonska : otoki) 

  RABI Otoki Rjukju (Japonska) 

 

 

S 

Saba (Nizozemski Antili : otok) [nwsd---] 

Sabah 

 Dodeljena koda: 

  [a-my---] Malezija 

  RZ Britanski severni Borneo 

   Severni Borneo 

Saha (Rusija) 

  RABI Jakutija (Rusija) 

Sahalin (Rusija : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [e-urf--] Ruski Daljni vzhod 

  RZ Karafuto 

Sahara [fd-----] 

Sahel 

 Dodeljena koda: 

  [f------] Afrika 

Saint-Barthélemy (otok) 

  RABI Sveti Bartolomej (otok) 

Saint-Martin (Srednja Amerika : otok) 

  RABI Sveti Martin (Srednja Amerika : otok) 

Saint-Pierre-et-Miquelon 

  RABI Sveta Peter in Mihael 
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Saint Helena (otok) 

  RABI Sveta Helena (otok) 

Saint Kitts (otok) 

  RABI Sveti Krištof (otok) 

Saint Kitts-Nevis-Anguilla 

  RABI Sveti Krištof-Nevis-Angvila 

Saint Kitts in Nevis 

  RABI Sveti Krištof in Nevis 

Saint Lucia 

  RABI Sveta Lucija 

Saint Pierre in Miquelon 

  RABI Sveta Peter in Mihael 

Saint Vincent (otok) 

  RABI Sveti Vincenc (otok) 

Saint Vincent in Grenadine 

  RABI Sveti Vincenc in Grenadine 

Salomonovi otoki [pobp---] 

  RZ Britanski Salomonovi otoki 

   Salomonovo otočje 

Salomonovo morje 

 Dodeljena koda: 

  [p------] Tihi ocean 

  RZ Salomonsko morje 

Salomonovo otočje 

  RABI Salomonovi otoki 

Salomonsko morje 

  RABI Salomonovo morje 

Salvador [nces---] 

Samar (Filipini : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ph---] Filipini 

Samoa (država) [pows---] 

  RZ Zahodna Samoa 

Samoa (otočje) 

  RABI Samoanski otoki 

Samoa Islands 

  RABI Samoanski otoki 

Samoanski otoki [posh---] 

  RZ Samoa (otočje) 

   Samoa Islands 

San Marino [e-sm---] 

Santa Cruz Islands (Salomonovi otoki) 

  RABI Svetokriški otoki (Salomonovi otoki) 

Sao Tome in Principe 

  RABI Sveti Tomaž in Princ 
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São Tomé in Príncipe 

  RABI Sveti Tomaž in Princ 

Saravak 

 Dodeljena koda: 

  [a-my---] Malezija 

  RZ Sarawak 

Sarawak 

  RABI Saravak 

Sardinija 

 Dodeljena koda: 

  [e-it---] Italija 

Sargaško morje 

 Dodeljena koda: 

  [ln-----] Severni Atlantski ocean 

Saskatchewan (Kanada : provinca) [n-cn-sn] 

Saturn [zsa----] 

Saudova Arabija [a-su---] 

  RZ Saudska Arabija 

   Savdska Arabija 

Saudska Arabija 

  RABI Saudova Arabija 

Savdska Arabija 

  RABI Saudova Arabija 

Sečuan (Kitajska : provinca) [a-cc-sz] 

  RZ Sichuan (Kitajska : provinca) 

Sejšeli [i-se---] 

  RZ Republika Sejšeli 

   Sejšelsko otočje 

Sejšelsko otočje 

  RABI Sejšeli 

Selvas 

  RABI Amazonsko nižavje 

Senegal [f-sg---] 

Severna Afrika [ff-----] 

Severna Amerika [n------] 

  RZ Angloamerika 

Severna Avstralija [u-atn--] 

Severna Dakota (ZDA : zvezna država) [n-us-nd] 

  RZ North Dakota (ZDA : zvezna država) 

Severna Evropa [en-----] 

Severna hemisfera 

  RABI Severna polobla 

Severna Irska [e-uk-ni] 

  RZ Ulster 
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Severna Kanada 

 Dodeljena koda: 

  [n-cn---] Kanada 

Severna Karolina (ZDA : zvezna država) [n-us-nc] 

  RZ North Carolina (ZDA : zvezna država) 

Severna Koreja [a-kn---] 

  RZ Demokratična ljudska republika Koreja 

Severna Nemčija 

 Dodeljena koda: 

  [e-gx---] Nemčija  

Severna polobla [xb-----] 

  RZ Severna hemisfera 

   Severna poluta 

Severna poluta 

  RABI Severna polobla 

Severna Rodezija 

  RABI Zambija 

Severna Rusija 

 Dodeljena koda: 

  [e-ru---] Rusija (Federacija) 

Severni Atlantik 

  RABI Severni Atlantski ocean 

Severni Atlantski ocean [ln-----] 

  RZ Severni Atlantik 

Severni Borneo 

  RABI Sabah 

Severni Jemen (država) 

  RABI Jemen 

Severni ledeni ocean 

  RABI Arktični ocean 

Severni Marianski otoki 

  RABI Mariansko otočje 

Severni ocean 

  RABI Arktični ocean 

Severni Pacifik 

  RABI Severni Tihi ocean 

Severni teritorij (Avstralija) 

  RABI Severno ozemlje (Avstralija) 

Severni Tihi ocean [pn-----] 

  RZ Severni Pacifik 

Severni Vietnam 

  RABI Vietnam 

Severno ledeno morje 

  RABI Arktični ocean 

Severno morje 

 Dodeljena koda: 
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  [ln-----] Severni Atlantski ocean 

Severno ozemlje (Avstralija) [u-at-no] 

  RZ Northern Territoy (Avstralija : ozemlje) 

   Severni teritorij (Avstralija) 

Severnotečajno območje 

  RABI Arktika 

Severovzhodna Afrika [fh-----] 

  RZ Afriški rog 

   Italijanska vzhodna Afrika 

   Somalijski polotok 

   Somalski polotok 

   Vzhodnoafriški rog 

Severovzhodna Sibirija (Rusija) 

 Dodeljena koda: 

  [e-urs--] Sibirija 

Severovzhodne države (ZDA) [n-use--] 

Severovzhodni prehod 

 Dodeljena koda: 

  [r------] Arktika 

Severozahodna Afrika 

 Dodeljeni kodi: 

  [ff-----] Severna Afrika 

  [fw-----] Zahodna Afrika 

Severozahodna ozemlja (Kanada) [n-cn-nt] 

  RZ Northwest Territories (Kanada : ozemlje) 

   Severozahodni teritoriji (Kanada) 

Severozahodna Sibirija 

 Dodeljena koda: 

  [e-urs--] Sibirija 

Severozahodna Sovjetska zveza [e-urn--] 

Severozahodne države (ZDA) 

 Dodeljena koda: 

  [n-usp--] Zahodne države (ZDA) 

Severozahodni prehod 

 Dodeljena koda: 

  [r------] Arktika 

Severozahodni teritoriji (Kanada) 

  RABI Severozahodna ozemlja (Kanada) 

Shaanxi (Kitajska : provinca) 

  RABI Šensi (Kitajska : provinca) 

Shan 

  RABI Šan 

Shandong (Kitajska : provinca) 

  RABI Šantung (Kitajska : provinca) 

Shanghai (Kitajska : provinca) 

  RABI Šanghaj (Kitajska : provinca) 
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Shanxi (Kitajska : provinca) 

  RABI Šansi (Kitajska : provinca) 

Shetland Islands 

  RABI Shetlandski otoki 

Shetlandski otoki 

 Dodeljena koda: 

  [e-uk-st] Škotska 

  RZ Shetland Islands 

   Shetlandsko otočje 

Shetlandsko otočje 

  RABI Shetlandski otoki 

Siam 

  RABI Tajska 

Siamski zaliv 

  RABI Tajski zaliv 

Sibirija [e-urs--] 

Sichuan (Kitajska : provinca) 

  RABI Sečuan (Kitajska : provinca) 

Sicilija 

 Dodeljena koda: 

  [e-it---] Italija 

Sierra Leone [f-sl---] 

Sikim (Indija : država) 

 Dodeljena koda: 

  [a-ii---] Indija 

  RZ Sikkim (Indija : država) 

Sikkim (Indija : država) 

  RABI Sikim (Indija : država) 

Singapur (država) [a-si---] 

  RZ Republika Singapur 

Sinkiang (Kitajska : avtonomna pokrajina) 

  RABI Sinkjang (Kitajska : avtonomna pokrajina) 

Sinkjang (Kitajska : avtonomna pokrajina) [a-cc-su] 

  RZ Sinkiang (Kitajska : avtonomna pokrajina) 

   Xinjiang (Kitajska : avtonomna pokrajina) 

Sint Eustatius (Nizozemski Antili : otok) 

  RABI Sveti Evstahij (Nizozemski Antili : otok) 

Sint Maarten (Srednja Amerika : otok) 

  RABI Sveti Martin (Srednja Amerika : otok) 

Sirija [a-sy---] 

Skagerrak (Danska in Norveška) 

 Dodeljena koda: 

  [ln-----] Severni Atlantski ocean 

Skalno gorovje [nr-----] 

  RZ Rocky Mountains 
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Skandinavija [ev-----] 

Skupnost narodov 

  RABI Britanska skupnost narodov 

Skupnost neodvisnih držav 

  RABI Sovjetska zveza 

Skupnost Severni Marianski otoki 

  RABI Mariansko otočje 

Slonokoščena obala [f-iv---] 

Slovaška [e-xo---] 

Slovenija [e-xv---] 

  RZ Socialistična republika Slovenija 

SND 

  RABI Sovjetska zveza 

Snežne države (ZDA) 

 Dodeljena koda: 

  [n-us---] Združene države Amerike 

  RZ Mrzle države (ZDA) 

Socialistična republika Bosna in Hercegovina 

  RABI Bosna in Hercegovina 

Socialistična republika Črna gora 

  RABI Črna gora 

Socialistična republika Hrvaška 

  RABI Hrvaška 

Socialistična republika Makedonija 

  RABI Makedonija (Republika) 

Socialistična republika Slovenija 

  RABI Slovenija 

Socialistična republika Srbija 

  RABI Srbija 

Socotra (Jemen : otok) 

  RABI Sokotra (Jemen : otok) 

Sokotra (Jemen : otok) [i-xo---] 

  RZ Socotra (Jemen : otok) 

Somalija [f-so---] 

  RZ Britanska Somalija 

   Italijanska Somalija 

Somalijski polotok 

  RABI Severovzhodna Afrika 

Somalski polotok 

  RABI Severovzhodna Afrika 

Sonce [zsu----] 

Sončev sestav 

  RABI Osončje 

Sončne države (ZDA) 

 Dodeljene kode: 
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  [n-us-hi] Havaji 

  [n-usu--] Južne države (ZDA) 

  [n-ust--] Novi jugozahod (ZDA) 

Songajsko cesarstvo 

 Dodeljene kode: 

  [f-ml---] Mali (država) 

  [f-ng---] Niger 

  [f-nr---] Nigerija 

South Australia (zvezna država) 

  RABI Južna Avstralija (zvezna država) 

South Carolina (ZDA : zvezna država) 

  RABI Južna Karolina (ZDA : zvezna država) 

South Dakota (ZDA : zvezna država) 

  RABI Južna Dakota (ZDA : zvezna država) 

South Georgia (otok) 

  RABI Južna Georgija in Južni Sandwichevi otoki 

South Georgia and the South Sandwich Islands 

  RABI Južna Georgija in Južni Sandwichevi otoki 

South Orkney Islands (otočje) 

  RABI Južni Orkneyjski otoki 

South Sandwich Islands (otočje) 

  RABI Južna Georgija in Južni Sandwichevi otoki 

South Shetland Islands (Antarktika : otočje) 

  RABI Južni Shetlandski otoki (Antarktika) 

Sovjetska srednja Azija 

  RABI Srednja Azija 

Sovjetska zveza [e-ur---] 

  RZ Bivše sovjetske republike 

   Skupnost neodvisnih držav 

   SND 

   ZSSR 

   Zveza sovjetskih socialističnih republik 

Spitsbergi (Norveška : otočje) 

 Dodeljena koda: 

  [lnsb---] Svalbard (Norveška : provinca) 

Srbija [e-rb---] 

  RZ Socialistična republika Srbija 

   Srbija in Črna gora 

   Zvezna republika Jugoslavija 

Srbija in Črna gora 

  RABI Srbija 

Srebrna reka (Argentina in Urugvaj : zaliv) 

  RABI La Plata (Argentina in Urugvaj : zaliv) 

Srednja Afrika [fc-----] 

  RZ Centralna Afrika 

Srednja Amerika [nc-----] 

  RZ Centralna Amerika 
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   Medmorska Amerika 

Srednja Avstralija [u-atc--] 

  RZ Osrednja Avstralija 

Srednja Azija [ac-----] 

  RZ Centralna Azija 

   Osrednja Azija 

   Sovjetska srednja Azija 

Srednja Evropa [ec-----] 

Srednjeafriška republika [f-cx---] 

  RZ Centralnoafriška republika 

   Oubangi Chari 

   Srednjeafriško cesarstvo 

   Ubangi Šari 

Srednjeafriško cesarstvo 

  RABI Srednjeafriška republika 

Srednjeatlantske države (ZDA) [n-usl--] 

Srednji Kongo 

  RABI Republika Kongo 

Srednji vzhod 

  RABI Bližnji vzhod 

Srednji zahod (ZDA) [n-usc--] 

  RZ Stari severozahod (ZDA) 

Sredozemlje [mm-----] 

  RZ Mediteran 

Sredozemski otoki 

 Dodeljena koda: 

  [mm------] Sredozemsko morje 

  RZ Mediteranski otoki 

   Otoki v Sredozemskem morju 

Sredozemsko morje [mm-----] 

  RZ Mediteransko morje 

Sri Lanka 

  RABI Šrilanka 

Stari jugozahod (ZDA) 

  RABI Južne države (ZDA) 

Stari severozahod (ZDA) 

  RABI Srednji zahod (ZDA) 

Sudan (država) [f-sj---] 

  RZ Anglo-Egiptovski Sudan 

Sudan (pokrajina) [fn-----] 

Sueški kanal (Egipt) 

  RABI Sueški prekop (Egipt) 

Sueški prekop (Egipt) [fu-----] 

  RZ Sueški kanal (Egipt) 

Sulavezi 

  RABI Celebes 



Dodatek B.1 COMARC/A 

Dodatek B.1 - 66 © IZUM, marec 2018 

Sulawesi 

  RABI Celebes 

Sumatra 

 Dodeljena koda: 

  [a-io---] Indonezija 

Surinam [s-sr---] 

  RZ Nizozemska Gvajana 

Svalbard (Norveška : provinca) [lnsb---] 

Svazi [f-sq---] 

  RZ Svaziland 

Svaziland 

  RABI Svazi 

Sveta Helena (otok) [lsxj---] 

  RZ Saint Helena (otok) 

Sveta Lucija [nwxk---] 

  RZ Saint Lucia 

Sveta Peter in Mihael [n-xl---] 

  RZ Saint-Pierre-et-Miquelon 

   Saint Pierre in Miquelon 

Sveta stolica 

  RABI Vatikan 

Sveti Bartolomej (otok) 

 Dodeljena koda: 

  [nwgp---] Gvadelup 

  RZ Saint-Barthélemy (otok) 

Sveti Evstahij (Nizozemski Antili : otok) [nweu---] 

  RZ Sint Eustatius (Nizozemski Antili : otok) 

Sveti Krištof (otok) 

 Dodeljena koda: 

  [nwxi---] Sveti Krištof in Nevis 

  RZ Saint Kitts (otok) 

Sveti Krištof-Nevis-Angvila 

 Dodeljeni kodi: 

  [nwxa---] Angvila 

  [nwxi---] Sveti Krištof in Nevis 

  RZ Saint Kitts-Nevis-Anguilla 

Sveti Krištof in Nevis [nwxi---] 

  RZ Saint Kitts in Nevis 

Sveti Martin (Srednja Amerika : otok) [nwst---] 

  RZ Saint-Martin (Srednja Amerika : otok) 

   Sint Maarten (Srednja Amerika : otok) 

Sveti sedež 

  RABI Vatikan 

Sveti Tomaž in Princ [f-sf---] 

  RZ Sao Tome in Principe 

   São Tomé in Príncipe 
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Sveti Vincenc (otok) 

 Dodeljena koda: 

  [nwxm---] Sveti Vincenc in Grenadine 

  RZ Saint Vincent (otok) 

Sveti Vincenc in Grenadine [nwxm---] 

  RZ Saint Vincent in Grenadine 

Svetokriški otoki (Salomonovi otoki) 

 Dodeljena koda: 

  [pobp---] Salomonovi otoki 

  RZ Santa Cruz Islands (Salomonovi otoki) 

Sveto rimsko cesarstvo 

 Dodeljena koda: 

  [e------] Evropa 

  RZ Rimsko-nemško cesarstvo 

   Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti 

Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti 

  RABI Sveto rimsko cesarstvo 

 

 

Š 

Šan 

 Dodeljena koda: 

  [a-br---] Mjanmar 

  RZ Shan 

Šanghaj (Kitajska : provinca) [a-cc-sm] 

  RZ Shanghai (Kitajska : provinca) 

Šansi (Kitajska : provinca) [a-cc-sh] 

  RZ Shanxi (Kitajska : provinca) 

Šantung (Kitajska : provinca) [a-cc-sp] 

  RZ Shandong (Kitajska : provinca) 

Šensi (Kitajska : provinca) [a-cc-ss] 

  RZ Shaanxi (Kitajska : provinca) 

Šikoku 

 Dodeljena koda: 

  [a-ja---] Japonska 

Škotska [e-uk-st] 

Španija [e-sp---] 

Španska Gvineja 

  RABI Ekvatorialna Gvineja 

Španska Sahara 

  RABI Zahodna Sahara 

Španska severna Afrika [f-sh---] 

  RZ Špansko območje v severnem Maroku 

Špansko območje v severnem Maroku 

  RABI Španska severna Afrika 
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Šrilanka [a-ce---] 

  RZ Cejlon 

   Sri Lanka 

Švedska [e-sw---] 

Švica [e-sz---] 

  RZ Švicarska konfederacija 

Švicarska konfederacija 

  RABI Švica 

 

 

T 

Tadžikistan [a-ta---] 

  RZ Tadžiška sovjetska socialistična republika 

Tadžiška sovjetska socialistična republika 

  RABI Tadžikistan 

Tajska [a-th---] 

  RZ Siam 

Tajski zaliv [af-----] 

  RZ Siamski zaliv 

Tajvan [a-ch---] 

  RZ Formoza 

   Republika Kitajska 

Tanganjika 

 Dodeljna koda: 

  [f-tz---] Tanzanija 

Tanger (Maroko) 

 Dodeljena koda: 

  [f-mr---] Maroko 

  RZ Tangersko območje 

Tangersko območje 

  RABI Tanger (Maroko) 

Tanzanija [f-tz---] 

Tasmanija (Avstralija : zvezna država) [u-at-tm] 

Tasmanovo morje 

 Dodeljena koda: 

  [ps-----] Južni Tihi ocean 

Teksas (ZDA : zvezna država) [n-us-tx] 

  RZ Texas (ZDA : zvezna država) 

Tennessee (ZDA : zvezna država) [n-us-tn] 

Teritorij glavnega mesta Avstralije 

  RABI Ozemlje glavnega mesta Avstralije 

Texas (ZDA : zvezna država) 

  RABI Teksas (ZDA : zvezna država) 



COMARC/A Dodatek B.1 

© IZUM, marec 2018 Dodatek B.1 - 69 

Tianjin (Kitajska : provinca) [a-cc-tn] 

  RZ Tiencin (Kitajska : provinca) 

Tibesti 

 Dodeljene kode: 

  [f-cd---] Čad 

  [f-ly---] Libija 

  [f-ng---] Niger 

Tibet (Kitajska : avtonomna pokrajina) [a-cc-ti] 

  RZ Xizang (Kitajska : avtonomna pokrajina) 

Tiencin (Kitajska : provinca) 

  RABI Tianjin (Kitajska : provinca) 

Tihi ocean [p------] 

  RZ Pacifik 

Tihomorski otoki 

  RABI Oceanija 

Tihomorski otoki pod skrbništvom ZDA 

  RABI Tihooceanski otoki pod skrbništvom ZDA 

Tihooceanska obala (Severna Amerika) 

 Dodeljena koda: 

  [n------] Severna Amerika 

   RZ Pacifiška obala (Severna Amerika) 

Tihooceanske države (ZDA) 

 Dodeljene kode: 

  [n-us-ca] Kalifornija (ZDA : zvezna država) 

  [n-us-or] Oregon (ZDA : zvezna država) 

  [n-us-wa] Washington (ZDA : zvezna država) 

  RZ Države ob Tihem oceanu (ZDA) 

   Pacifiške države (ZDA) 

Tihooceanske in gorate države (ZDA) 

  RABI Zahodne države (ZDA) 

Tihooceanski otoki 

  RABI Oceanija 

Tihooceanski otoki pod skrbništvom ZDA 

 Dodeljena koda: 

  [poup---] Ameriška Oceanija 

  RZ Tihomorski otoki pod skrbništvom ZDA 

Tihooceanski severozahod 

 Dodeljeni kodi: 

  [n-cn-bc] Britanska Kolumbija (Kanada : provinca) 

  [n-usp--] Zahodne države (ZDA) 

  RZ Pacifiški severozahod 

Timor (otok) 

 Dodeljeni kodi: 

  [a-io---] Indonezija 

  [a-em---] Vzhodni Timor 

Timorsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [i------] Indijski ocean 
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Tirensko morje 

 Dodeljena koda: 

  [mm-----] Sredozemsko morje 

Tjanšan [at-----] 

  RZ Nebeško gorovje 

Tobago (otok) 

 Dodeljena koda: 

  [nwtr---] Trinidad in Tobago 

Togo (država)[f-tg---] 

  RZ Francoski Togo 

Togo (pokrajina) 

 Dodeljeni kodi: 

  [f-gh---] Gana (država) 

  [f-tg---] Togo (država) 

Togoland 

  RABI Britanski Togo 

Tokelau 

  RABI Tokelav 

Tokelau Islands 

  RABI Tokelau 

Tokelav [potl---] 

  RZ Otočje Tokelav 

   Tokelau 

   Tokelau Islands 

Tonga [poto---] 

  RZ Otočje Tonga 

   Prijateljski otoki 

Transhimalaja 

 Dodeljena koda: 

  [a-cc-ti] Tibet 

Transjordanija 

  RABI Jordanija 

Transkavkazija 

  RABI Zakavkazje 

Transkavkazje 

  RABI Zakavkazje 

Trinidad (otok) 

 Dodeljena koda: 

  [nwtr---] Trinidad in Tobago 

Trinidad in Tobago [nwtr---] 

Tristan da Cunha Islands 

  RABI Otoki Tristana da Cunhe 

Trobriand Islands (Papua Nova Gvineja : otočje) 

 Dodeljena koda: 

  [a-pp---] Papua Nova Gvineja 

  RZ Kiriwina Islands (Papua Nova Gvineja : otočje) 
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Tropi 

  RABI Tropski pas 

Tropski pas [w------] 

  RZ Tropi 

   Tropsko območje 

   Vroče območje 

   Vroči pas 

Tropsko območje 

  RABI Tropski pas 

Tuamotu (Francoska Polinezija) 

 Dodeljena koda: 

  [pofp---] Francoska Polinezija 

  RZ Îles Tuamotu (Francoska Polinezija) 

   Otočje Tuamotu (Francoska Polinezija) 

Tubuai (Francoska Polinezija) 

  RABI Južno otočje (Francoska Polinezija) 

Tunizija [f-ti---] 

Tupuai (Francoska Polinezija) 

  RABI Južno otočje (Francoska Polinezija) 

Turčija [a-tu---] 

  RZ Anatolija 

   Mala Azija 

Turkmenija 

  RABI Turkmenistan 

Turkmenistan [a-tk---] 

  RZ Turkmenija 

   Turkmenska sovjetska socialistična republika 

Turkmenska sovjetska socialistična republika 

  RABI Turkmenistan 

Turks and Caicos Islands 

  RABI Otoki Turks in Caicos 

Turks in Caicos 

  RABI Otoki Turks in Caicos 

Turks Islands 

  RABI Otoki Turks in Caicos 

Tuvalu [potv---] 

  RZ Lagunski otoki 

   Otočje Ellice 

 

 

U 

Ubangi Šari 

  RABI Srednjeafriška republika 

Uganda [f-ug---] 
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Ukrajina [e-un---] 

  RZ Ukrajinska sovjetska socialistična republika 

Ukrajinska sovjetska socialistična republika 

  RABI Ukrajina 

Ulster 

  RABI Severna Irska 

Ural (pogorje) [e-uru--] 

Uran [zur----] 

Urugvaj [s-uy---] 

Utah (ZDA : zvezna država) [n-us-ut] 

Uvéa (Wallis in Futuna : otok) 

 Dodeljena koda: 

  [powf---] Wallis in Futuna 

Uzbekistan [a-uz---] 

  RZ Uzbeška sovjetska socialistična republika 

Uzbeška sovjetska socialistična republika 

  RABI Uzbekistan 

 

 

V 

Vanuatu [ponn---] 

  RZ Novi Hebridi 

Vatikan [e-vc---] 

  RZ Apostolski sedež 

   Sveta stolica 

   Sveti sedež 

   Vatikanska mestna država 

   Vatikansko mesto 

Vatikanska mestna država 

  RABI Vatikan 

Vatikansko mesto 

  RABI Vatikan 

VB 

  RABI Združeno kraljestvo 

Večernica 

  RABI Venera 

Velika Britanija 

  RABI Združeno kraljestvo 

Velika jezera (Severna Amerika) [nl-----] 

Velika kotlina 

 Dodeljena koda: 

  [n-usp--] Zahodne države (ZDA) 

  RZ Great Basin 
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Velike planjave [np-----] 

  RZ Great Plains 

Veliki Antili [nw-----] 

  RZ Zahodna Indija (Srednja Amerika) 

Veliki Kavkaz 

  RABI Kavkaz 

Veliki koralni greben 

 Dodeljena koda: 

  [u-at-qn] Queensland (Avstralija : zvezna država) 

  RZ Great Barrier Reef 

Veliki Sundski otoki 

 Dodeljene kode: 

  [a-bx---] Brunej 

  [a-io---] Indonezija 

  [a-my---] Malezija 

Veliki tektonski jarek [fr-----] 

  RZ Rift Valley 

Velikonočni otok (Čile) [poea---] 

  RZ Isla de Pascua (Čile) 

Veliko razvodno gorovje 

 Dodana koda: 

  [u-at---] Avstralija 

  RZ Avstralske kordiljere 

Venera [zve----] 

  RZ Danica 

   Jutranjica 

   Večernica 

Venezuela [s-ve---] 

Vermont (ZDA : zvezna država) [n-us-vt] 

Vesolje [zo-----] 

  RZ Izvenzemeljski prostor 

   Vsemirje 

   Zunajzemeljski prostor 

Victoria (Avstralija : zvezna država) 

  RABI Viktorija (Avstralija : zvezna država) 

Vietnam [a-vt---] 

  RZ Demokratična republika Vietnam 

   Južni Vietnam 

   Republika Vietnam 

   Severni Vietnam 

Viktorija (Avstralija : zvezna država) [u-at-vi] 

  RZ Victoria (Avstralija : zvezna država) 

Viktorijin Nil 

  RABI Nil 

Virginia (ZDA : zvezna država) 

  RABI Virginija (ZDA : zvezna država) 
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Virginija (ZDA : zvezna država) [n-us-va] 

  RZ Virginia (ZDA : zvezna država) 

Visoki Kavkaz 

  RABI Kavkaz 

Volga [e-urp--] 

Volta (Burkina Faso in Gana (država) : vodotok) [fv-----] 

Vroče območje 

  RABI Tropski pas 

Vroči pas 

  RABI Tropski pas 

Vsemirje 

  RABI Vesolje 

Vzhod 

  RABI Orient 

Vzhod (ZDA) [n-usr--] 

Vzhodna Afrika [fe-----] 

  RZ Britanska vzhodna Afrika 

Vzhodna Avstralija [u-ate--] 

Vzhodna Azija [ae-----] 

  RZ Daljni vzhod 

Vzhodna Evropa [ee-----] 

Vzhodna hemisfera 

  RABI Vzhodna polobla 

Vzhodna Indija 

 Dodeljena koda: 

  [as-----] Jugovzhodna Azija 

  [az-----] Južna Azija 

Vzhodna Kanada 

 Dodeljena koda: 

  [n-cn---] Kanada 

Vzhodna Nemčija [e-ge---] 

  RZ Nemška demokratična republika 

Vzhodna polobla [xa-----] 

  RZ Vzhodna hemisfera 

   Vzhodna poluta 

Vzhodna poluta 

  RABI Vzhodna polobla 

Vzhodna Sibirija [e-ure--] 

Vzhodne Alpe 

 Dodeljena koda: 

  [ea-----] Alpe 

Vzhodni Berlin (Nemčija) 

  RABI Berlin (Nemčija) 

Vzhodni Kongo 

  RABI Demokratična republika Kongo 
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Vzhodni Pakistan (Pakistan) 

  RABI Bangladeš 

Vzhodni Timor [a-em---] 

  RZ Portugalski Timor 

Vzhodnoafriški protektorat 

  RABI Kenija 

Vzhodnoafriški rog 

  RABI Severovzhodna Afrika 

Vzhodnokitajsko morje [an-----] 

Vzhodno morje 

  RABI Japonsko morje 

Vzhodnosibirsko morje 

 Dodeljena koda: 

  [r------] Arktični ocean 

Vzhodno Sredozemlje 

  RABI Bližnji vzhod 

 

 

W 

Wake Island 

  RABI Wakeov otok 

Wakeov otok [powk---] 

  RZ Wake Island 

Wales [e-uk-wl] 

Wallis-et-Futuna 

  RABI Wallis in Futuna 

Wallis in Futuna [powf---] 

  RZ Wallis-et-Futuna 

Washington (ZDA : zvezna država) [n-us-wa] 

Washington (ZDA : zvezno okrožje) [n-us-dc] 

  RZ District of Columbia (ZDA : zvezno okrožje) 

   Kolumbijsko okrožje (ZDA) 

   Washington DC (ZDA : zvezno okrožje) 

Washington DC (ZDA : zvezno okrožje) 

  RABI Washington (ZDA : zvezno okrožje) 

Washington Region (ZDA) 

  RABI Washingtonsko območje (ZDA) 

Washingtonsko območje (ZDA) 

 Dodeljene kode: 

  [n-us-md] Maryland (ZDA : zvezna država) 

  [n-us-va] Virginija (ZDA : zvezna država) 

  [n-us-dc] Washington (ZDA : zvezno okrožje) 

  RZ Washington Region (ZDA) 

Western Australia (zvezna država) 

  RABI Zahodna Avstralija (zvezna država) 
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West Virginia (ZDA : zvezna država) 

  RABI Zahodna Virginija (ZDA : zvezna država) 

Wight 

  RABI Otok Wight 

Wisconsin (ZDA : zvezna država) [n-us-wi] 

Wyoming (ZDA : zvezna država) [n-us-wy] 

 

 

X 

Xianggang (Kitajska) 

  RABI Hongkong (Kitajska) 

Xi Jiang (Kitajska : vodotok) [a-ccs--] 

  RZ Zahodna reka (Kitajska) 

Xinjiang (Kitajska : avtonomna pokrajina) 

  RABI Sinkjang (Kitajska : avtonomna pokrajina) 

Xisha Qundao (Kitajska) 

  RABI Otočje Paracel (Kitajska) 

Xizang (Kitajska : avtonomna pokrajina) 

  RABI Tibet (Kitajska : avtonomna pokrajina) 

 

 

Y 

Yap (Mikronezija (država) : otočje) 

 Dodeljena koda: 

  [pomi---] Mikronezija (država) 

  RZ Otočje Yap (Mikronezija (država)) 

Yukon (Kanada : ozemlje) 

  RABI Jukonsko ozemlje (Kanada) 

Yunnan (Kitajska : provinca) 

  RABI Junan (Kitajska : provinca) 

 

 

Z 

ZAE 

  RABI Združeni arabski emirati 

Zahodna Afrika [fw-----] 

  RZ Britanska zahodna Afrika 

Zahodna Avstralija (zvezna država) [u-at-we] 

  RZ Western Australia (zvezna država) 

Zahodna Azija 

  RABI Bližnji vzhod 

Zahodna Evropa [ew-----] 
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Zahodna hemisfera 

  RABI Zahodna polobla 

Zahodna Indija (Srednja Amerika) 

  RABI Veliki Antili 

Zahodna Kanada 

 Dodeljeni kodi: 

  [n-cn-bc] Britanska Kolumbija (Kanada : provinca) 

  [n-cnp--] Prerijske province (Kanada) 

Zahodna Nemčija [e-gw---] 

  RZ Zvezna republika Nemčija 

Zahodna Nova Gvineja (Indonezija) 

  RABI Irian Jaya (Indonezija) 

Zahodna polobla [xd-----] 

  RZ Zahodna hemisfera 

   Zahodna poluta 

Zahodna poluta 

  RABI Zahodna polobla 

Zahodna reka (Kitajska) 

  RABI Xi Jiang (Kitajska : vodotok) 

Zahodna Sahara [f-ss---] 

  RZ Španska Sahara 

Zahodna Samoa 

  RABI Samoa (država) 

Zahodna Sibirija [e-urw--] 

Zahodna Virginija (ZDA : zvezna država) [n-us-wv] 

  RZ West Virginia (ZDA : zvezna država) 

Zahodne Alpe 

 Dodeljena koda: 

  [ea-----] Alpe 

Zahodne države (ZDA) [n-usp--] 

  RZ Daljni zahod (ZDA) 

   Tihooceanske in gorate države (ZDA) 

Zahodni Berlin (Nemčija) 

  RABI Berlin (Nemčija) 

Zahodni breg [awba---] 

  RZ Cisjordanija 

   Judeja in Samarija 

Zahodni Irian (Indonezija) 

  RABI Irian Jaya (Indonezija) 

Zahodni Kongo 

  RABI Republika Kongo 

Zahodni Pakistan 

  RABI Pakistan 

Zair (država) 

  RABI Demokratična republika Kongo 
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Zair (vodotok) 

  RABI Kongo (vodotok) 

Zakavkazje 

 Dodeljene kode: 

  [a-ai---] Armenija (država) 

  [a-aj---] Azerbajdžan (država) 

  [a-gs---] Gruzija 

  RZ Transkavkazija 

   Transkavkazje 

Zaliv 

  RABI Perzijski zaliv 

Zaliv Fundy 

 Dodeljena koda: 

  [ln-----] Severni Atlantski ocean 

  RZ Bay of Fundy 

   Fundy (zaliv) 

Zalivske države 

 Dodeljena koda: 

  [ar-----] Arabski polotok 

  RZ Države ob Perzijskem zalivu 

Zalivske države (ZDA) 

 Dodeljena koda: 

  [n-usu--] Južne države (ZDA) 

Zambezi (vodotok) [fz-----] 

Zambija [f-za---] 

  RZ Severna Rodezija 

Zanzibar 

 Dodeljena koda: 

  [f-tz---] Tanzanija 

ZAR 

  RABI Združena arabska republika 

Zavetrni otoki (Srednja Amerika) [nwli---] 

ZDA 

  RABI Združene države Amerike 

Združena arabska republika 

 Dodeljeni kodi: 

  [f-ua---] Egipt 

  [a-sy---] Sirija 

  RZ ZAR 

Združene države 

  RABI Združene države Amerike 

Združene države Amerike [n-us---] 

  RZ ZDA 

   Združene države 

Združene države Mikronezije 

  RABI Mikronezija (država) 
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Združeni arabski emirati [a-ts---] 

  RZ Emirati 

   ZAE 

Združeno kraljestvo [e-uk---] 

  RZ VB 

   Velika Britanija 

   Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 

   ZK 

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 

  RABI Združeno kraljestvo 

Zelenortski otoki [lncv---] 

  RZ Kapverdski otoki 

Zemlja [x------] 

Zgornja Volta 

  RABI Burkina Faso 

Zhejiang (Kitajska : provinca) [a-cc-ch] 

Zimbabve [f-rh---] 

  RZ Južna Rodezija 

ZK 

  RABI Združeno kraljestvo 

Zunajzemeljski prostor 

  RABI Vesolje 

Zunanja Mongolija 

  RABI Mongolija 

Zunanje vesolje [zd-----] 

  RZ Daljno vesolje 

   Globoko vesolje 

ZSSR 

  RABI Sovjetska zveza 

Zveza Severnih Marianskih otokov 

  RABI Mariansko otočje 

Zveza sovjetskih socialističnih republik 

  RABI Sovjetska zveza 

Zvezna republika Jugoslavija 

  RABI Srbija 

Zvezna republika Nemčija 

  RABI Zahodna Nemčija 
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Lokalne kode geografskih območij Slovenije in zamejstva 

Bela krajina (Slovenija)* 

 Dodeljena koda: 

  [e-xv-jv] Jugovzhodna regija (Slovenija)* 

Dolenjska (Slovenija)* 

 Dodeljeni kodi: 

  [e-xv-jv] Jugovzhodna regija (Slovenija)* 

  [e-xv-os] Osrednjeslovenska regija (Slovenija)* 

Gorenjska regija (Slovenija)* [e-xv-gr] 

Goriška pokrajina (Italija)* [e-it-go] 

Goriška regija (Slovenija)* [e-xv-go] 

Goriško (Slovenija)* 

 Dodeljeni kodi: 

  [e-xv-go] Goriška regija (Slovenija)* 

  [e-xv-ok] Obalno – kraška regija (Slovenija)* 

Istrska županija (Hrvaška)* [e-ci-is] 

Jugovzhodna regija (Slovenija)* [e-xv-jv] 

Karlovška županija (Hrvaška)* [e-ci-ka] 

Koroška (Avstrija)* [e-au-ko] 

Koroška regija (Slovenija)* [e-xv-ko] 

Kranjska (Slovenija)* 

 Dodeljene kode: 

  [e-xv-gr] Gorenjska regija (Slovenija)* 

  [e-xv-jv] Jugovzhodna regija (Slovenija)* 

  [e-xv-nk] Notranjsko – kraška regija (Slovenija)* 

  [e-xv-os] Osrednjeslovenska regija (Slovenija)* 

Krapinsko-zagorska županija (Hrvaška)* [e-ci-kz] 

Medžimurska županija (Hrvaška)* [e-ci-me] 

Notranjska (Slovenija)* 

 Dodeljena koda: 

  [e-xv-nk] Notranjsko – kraška regija (Slovenija)* 

Notranjsko – kraška regija (Slovenija)* [e-xv-nk] 

Obalno – kraška regija (Slovenija)* [e-xv-ok] 

Osrednjeslovenska regija (Slovenija)* [e-xv-os] 

Podravska regija (Slovenija)* [e-xv-pd] 

Pomurska regija (Slovenija)* [e-xv-po] 

Prekmurje (Slovenija)* 

 Dodeljena koda: 

  [e-xv-po] Pomurska regija (Slovenija)* 

Primorje (Slovenija)* 

 Dodeljena koda: 

  [e-xv-ok] Obalno – kraška regija (Slovenija)* 
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Primorska (Slovenija)* 

 Dodeljene kode: 

  [e-xv-go] Goriška regija (Slovenija)* 

  [e-xv-nk] Notranjsko – kraška regija (Slovenija)* 

  [e-xv-ok] Obalno – kraška regija (Slovenija)* 

Primorsko-goranska županija (Hrvaška)* [e-ci-pg] 

Savinjska regija (Slovenija)* [e-xv-sa] 

Slovenska Istra* 

 Dodeljena koda: 

  [e-xv-ok] Obalno – kraška regija (Slovenija)* 

Spodnjeposavska regija (Slovenija)* [e-xv-sp] 

Štajerska (Avstrija)* [e-au-st] 

Štajerska (Slovenija)* 

 Dodeljene kode: 

  [e-xv-pd] Podravska regija (Slovenija)* 

  [e-xv-po] Pomurska regija (Slovenija)* 

  [e-xv-sa] Savinjska regija (Slovenija)* 

  [e-xv-sp] Spodnjeposavska regija (Slovenija)* 

  [e-xv-za] Zasavska regija (Slovenija)* 

Tržaška pokrajina (Italija)* [e-it-ts] 

Varaždinska županija (Hrvaška)* [e-ci-va] 

Videmska pokrajina (Italija)* [e-it-ud] 

Zagrebška županija (Hrvaška)* [e-ci-zg] 

Zalska županija (Madžarska)* [e-hu-za] 

Zasavska regija (Slovenija)* [e-xv-za] 

Železna županija (Madžarska)* [e-hu-va] 
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B  ŠIFRANT GEOGRAFSKIH OBMOČIJ 

B.2  ABECEDNI SEZNAM ŠIFER 

 

a------ Azija 

a-af--- Afganistan 

a-ai--- Armenija (država) 

a-aj--- Azerbajdžan (država) 

a-ba--- Bahrajn 

a-bg--- Bangladeš 

a-bn--- Borneo  

a-br--- Mjanmar 

a-bt--- Butan 

a-bx--- Brunej 

a-cb--- Kambodža 

a-cc--- Kitajska 

a-cc-an Anhui (Kitajska : provinca) 

a-cc-ch Zhejiang (Kitajska : provinca) 

a-cc-cq Čunking (Kitajska : provinca) 

a-cc-fu Fujian (Kitajska : provinca) 

a-cc-ha Hainan (Kitajska : provinca)  

a-cc-he Heilongjiang (Kitajska : provinca) 

a-cc-hh Hubei (Kitajska : provinca)  

a-cc-hk Hongkong (Kitajska) 

a-cc-ho Henan (Kitajska : provinca) 

a-cc-hp Hebei (Kitajska : provinca)  

a-cc-hu Hunan (Kitajska : provinca) 

a-cc-im Notranja Mongolija (Kitajska : 

avtonomna pokrajina) 

a-cc-ka Gansu (Kitajska : provinca) 

a-cc-kc Guangxi (Kitajska : avtonomna 

pokrajina) 

a-cc-ki Jiangxi (Kitajska : provinca) 

a-cc-kn Guangdong (Kitajska : provinca)  

a-cc-kr Jilin (Kitajska : provinca) 

a-cc-ku Jiangsu (Kitajska : provinca) 

a-cc-kw Guizhou (Kitajska : provinca) 

a-cc-lp Liaoning (Kitajska : provinca) 

a-cc-mh Macau (Kitajska) 

a-cc-nn Ningxia (Kitajska : avtonomna 

pokrajina)  

a-cc-pe Peking (Kitajska : provinca) 

a-cc-sh Šansi (Kitajska : provinca) 

a-cc-sm Šanghaj (Kitajska : provinca) 

a-cc-sp Šantung (Kitajska : provinca) 

a-cc-ss Šensi (Kitajska : provinca) 

a-cc-su Sinkjang (Kitajska : avtonomna 

pokrajina) 

a-cc-sz Sečuan (Kitajska : provinca) 

a-cc-ti Tibet (Kitajska : avtonomna 

pokrajina) 

a-cc-tn Tianjin (Kitajska : provinca) 

a-cc-ts Qinghai (Kitajska : provinca) 

a-cc-yu Junan (Kitajska : provinca) 

a-ccg-- Modra reka (Kitajska) 

a-cck-- Kunlun (Kitajska in Indija : pogorje) 

a-ccp-- Bo Hai (Kitajska : zaliv) 

a-ccs-- Xi Jiang (Kitajska : vodotok) 

a-ccy-- Rumena reka (Kitajska) 

a-ce--- Šrilanka 

a-ch--- Tajvan 

a-cy--- Ciper 

a-em--- Vzhodni Timor 

a-gs--- Gruzija 

a-ii--- Indija  

a-io--- Indonezija 

a-iq--- Irak 

a-ir--- Iran 

a-is--- Izrael 

a-ja--- Japonska 

a-jo--- Jordanija 

a-kg--- Kirgizistan 

a-kn--- Severna Koreja 

a-ko--- Južna Koreja 

a-kr--- Korejski polotok 

a-ku--- Kuvajt 

a-kz--- Kazahstan 

a-le--- Libanon 

a-ls--- Laos 

a-mk--- Oman 

a-mp--- Mongolija 

a-my--- Malezija 

a-np--- Nepal 

a-nw--- Nova Gvineja (otok) 

a-ph--- Filipini  

a-pk--- Pakistan 

a-pp--- Papua Nova Gvineja 
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a-qa--- Katar 

a-si--- Singapur (država) 

a-su--- Saudova Arabija 

a-sy--- Sirija 

a-ta--- Tadžikistan 

a-th--- Tajska 

a-tk--- Turkmenistan 

a-ts--- Združeni arabski emirati 

a-tu--- Turčija 

a-uz--- Uzbekistan 

a-vt--- Vietnam 

a-ye--- Jemen 

aa----- Amur (Kitajska in Rusija : vodotok) 

ab----- Bengalski zaliv  

ac----- Srednja Azija 

ae----- Vzhodna Azija 

af----- Tajski zaliv 

ag----- Mekong 

ah----- Himalaja 

ai----- Indokitajski polotok 

ak----- Kaspijsko jezero  

am----- Malaja 

an----- Vzhodnokitajsko morje 

ao----- Južnokitajsko morje 

aopf--- Otočje Paracel (Kitajska) 

aoxp--- Otočje Spratly 

ap----- Perzijski zaliv 

ar----- Arabski polotok 

as----- Jugovzhodna Azija 

at----- Tjanšan 

au----- Arabsko morje 

aw----- Bližnji vzhod 

awba--- Zahodni breg 

awgz--- Območje Gaze 

ay----- Rumeno morje 

az----- Južna Azija 

b------ Britanska skupnost narodov 

c------ Medcelinska območja (zahodna 

polobla) 

cc----- Karibsko morje; Karibsko območje 

cl----- Latinska Amerika 

d------ Države v razvoju 

dd----- Razvite države 

e------ Evropa 

e-aa---  Albanija 

e-an--- Andora 

e-au--- Avstrija 

e-au-ko Koroška (Avstrija)* 

e-au-st Štajerska (Avstrija)* 

e-be--- Belgija 

e-bn--- Bosna in Hercegovina 

e-bu--- Bolgarija 

e-bw--- Belorusija 

e-ci--- Hrvaška 

e-ci-is Istrska županija (Hrvaška)* 

e-ci-ka Karlovška županija (Hrvaška)* 

e-ci-kz Krapinsko-zagorska županija 

(Hrvaška)* 

e-ci-me Medžimurska županija (Hrvaška)* 

e-ci-pg Primorsko-goranska županija 

(Hrvaška)* 

e-ci-va Varaždinska županija (Hrvaška)* 

e-ci-zg Zagrebška županija (Hrvaška)* 

e-cs--- Češkoslovaška 

e-dk--- Danska 

e-er--- Estonija 

e-fi--- Finska 

e-fr--- Francija 

e-ge--- Vzhodna Nemčija 

e-gi--- Gibraltar 

e-gr--- Grčija 

e-gw--- Zahodna Nemčija 

e-gx--- Nemčija  

e-hu--- Madžarska 

e-hu-za Zalska županija (Madžarska)* 

e-hu-va Železna županija (Madžarska)* 

e-ic--- Islandija 

e-ie--- Irska 

e-it--- Italija 

e-it-go Goriška pokrajina (Italija)* 

e-it-ts Tržaška pokrajina (Italija)* 

e-it-ud Videmska pokrajina (Italija)* 

e-kv--- Kosovo 

e-lh--- Lihtenštajn 

e-li--- Litva 

e-lu--- Luksemburg (država) 

e-lv--- Latvija 

e-mc--- Monako 

e-mm--- Malta 

e-mo--- Črna gora 

e-mv--- Moldavija (država) 

e-ne--- Nizozemska 

e-no--- Norveška 

e-pl--- Poljska 

e-po--- Portugalska 
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e-rb--- Srbija 

e-rm--- Romunija 

e-ru--- Rusija; Kurilski otoki 

e-sm--- San Marino 

e-sp--- Španija 

e-sw--- Švedska 

e-sz--- Švica 

e-uk--- Združeno kraljestvo 

e-uk-en Anglija 

e-uk-ni Severna Irska 

e-uk-st Škotska 

e-uk-ui Britanska odvisna ozemlja 

e-uk-wl Wales 

e-un--- Ukrajina 

e-ur--- Sovjetska zveza 

e-urc-- Osrednje območje črnozjoma 

(Rusija) 

e-ure-- Vzhodna Sibirija 

e-urf-- Ruski Daljni vzhod 

e-urk-- Kavkaz 

e-urn-- Severozahodna Sovjetska zveza 

e-urp-- Volga 

e-urr-- Predkavkazje 

e-urs-- Sibirija 

e-uru-- Ural (pogorje) 

e-urw-- Zahodna Sibirija 

e-vc--- Vatikan 

e-xn--- Makedonija (država) 

e-xo--- Slovaška 

e-xr--- Češka 

e-xv--- Slovenija 

e-xv-go Goriška regija (Slovenija)* 

e-xv-gr Gorenjska regija (Slovenija)* 

e-xv-jv Jugovzhodna regija (Slovenija)* 

e-xv-ko Koroška regija (Slovenija)* 

e-xv-nk Notranjsko – kraška regija 

(Slovenija)* 

e-xv-ok Obalno – kraška regija (Slovenija)* 

e-xv-os Osrednjeslovenska regija 

(Slovenija)* 

e-xv-pd Podravska regija (Slovenija)* 

e-xv-po Pomurska regija (Slovenija)* 

e-xv-sa Savinjska regija (Slovenija)* 

e-xv-sp Spodnjeposavska regija (Slovenija)* 

e-xv-za Zasavska regija (Slovenija)* 

e-yu--- Jugoslavija 

ea-----  Alpe 

eb----- Baltske države 

ec----- Srednja Evropa 

ed----- Balkanski polotok 

ee----- Vzhodna Evropa 

el----- Beneluks 

en----- Severna Evropa 

eo----- Donava 

ep----- Pireneji 

er----- Ren 

es----- Južna Evropa 

ev----- Skandinavija 

ew----- Zahodna Evropa 

f------  Afrika  

f-ae---  Alžirija 

f-ao--- Angola 

f-bd--- Burundi 

f-bs--- Bocvana 

f-cd--- Čad 

f-cf--- Republika Kongo 

f-cg--- Demokratična republika Kongo 

f-cm--- Kamerun 

f-cx--- Srednjeafriška republika 

f-dm--- Benin 

f-ea--- Eritreja 

f-eg--- Ekvatorialna Gvineja 

f-et--- Etiopija 

f-ft--- Džibuti 

f-gh--- Gana (država) 

f-gm--- Gambija 

f-go--- Gabon 

f-gv--- Gvineja 

f-iv--- Slonokoščena obala 

f-ke--- Kenija 

f-lb--- Liberija 

f-lo--- Lesoto 

f-ly--- Libija 

f-mg--- Madagaskar 

f-ml--- Mali (država) 

f-mr--- Maroko 

f-mu--- Mavretanija 

f-mw--- Malavi 

f-mz--- Mozambik 

f-ng--- Niger 

f-nr--- Nigerija 

f-pg--- Gvineja Bissau  

f-rh--- Zimbabve 

f-rw--- Ruanda 

f-sa--- Južna Afrika (država) 
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f-sd--- Južni Sudan 

f-sf--- Sveti Tomaž in Princ 

f-sg--- Senegal 

f-sh--- Španska severna Afrika 

f-sj--- Sudan (država) 

f-sl--- Sierra Leone 

f-so--- Somalija 

f-sq--- Svazi 

f-ss--- Zahodna Sahara 

f-sx--- Namibija 

f-tg--- Togo (država) 

f-ti--- Tunizija 

f-tz--- Tanzanija 

f-ua--- Egipt 

f-ug--- Uganda 

f-uv--- Burkina Faso 

f-za--- Zambija 

fa----- Atlas 

fb----- Podsaharska Afrika 

fc----- Srednja Afrika 

fd----- Sahara 

fe----- Vzhodna Afrika 

ff----- Severna Afrika 

fg----- Kongo (vodotok) 

fh----- Severovzhodna Afrika 

fi----- Niger (vodotok) 

fl----- Nil 

fn----- Sudan (pokrajina) 

fq----- Francoska ekvatorialna Afrika 

fr----- Veliki tektonski jarek 

fs----- Južna Afrika (območje) 

fu----- Sueški prekop (Egipt) 

fv----- Volta (Burkina Faso in Gana 

(država) : vodotok) 

fw----- Zahodna Afrika 

fz----- Zambezi (vodotok) 

h------ Francoska skupnost 

i------ Indijski ocean 

i-bi--- Britansko ozemlje v Indijskem 

oceanu 

i-cq--- Komori 

i-fs--- Francoska južna ozemlja 

i-hm--- Heardov otok in Mcdonaldovi otoki  

i-mf--- Mavricij 

i-my--- Mayotte 

i-re--- Reunion 

i-se--- Sejšeli 

i-xa--- Božični otok (Indijski ocean) 

i-xb--- Kokosovi (Keelingovi) otoki 

i-xc--- Maldivi 

i-xo--- Sokotra (Jemen : otok) 

l------ Atlantski ocean 

ln----- Severni Atlantski ocean 

lnaz--- Azori 

lnbm--- Bermudi  

lnca--- Kanarski otoki 

lncv--- Zelenortski otoki 

lnfa--- Ferski otoki 

lnjn--- Jan Mayen (otok) 

lnma--- Madeira (otočje) 

lnsb--- Svalbard (Norveška : provinca) 

ls----- Južni Atlantski ocean 

lsai--- Ascension (Atlantski ocean : otok) 

lsbv--- Bouvetov otok 

lsfk--- Falklandski otoki 

lstd--- Otoki Tristana da Cunhe 

lsxj--- Sveta Helena (otok) 

lsxs--- Južna Georgija in Južni Sandwichevi 

otoki 

m------ Medcelinska območja (vzhodna 

polobla) 

ma----- Arabske države 

mb----- Črno morje 

me----- Evrazija 

mm----- Sredozemlje; Sredozemsko morje 

mr----- Rdeče morje 

n------ Severna Amerika 

n-cn--- Kanada 

n-cn-ab  Alberta (Kanada : provinca) 

n-cn-bc Britanska Kolumbija (Kanada: 

provinca) 

n-cn-mb Manitoba (Kanada : provinca) 

n-cn-nf Nova Fundlandija in Labrador 

(Kanada : provinca) 

n-cn-nk Novi Brunswick (Kanada : provinca) 

n-cn-ns Nova Škotska (Kanada : provinca) 

n-cn-nt Severozahodna ozemlja (Kanada) 

n-cn-nu Nunavut (Kanada : upravna enota) 

n-cn-on Ontario (Kanada : provinca) 

n-cn-pi Otok princa Edvarda (Kanada : 

provinca) 

n-cn-qu Quebec (Kanada : provinca) 

n-cn-sn Saskatchewan (Kanada : provinca) 

n-cn-yk Jukonsko ozemlje (Kanada) 

n-cnh-- Hudsonov zaliv 

n-cnm-- Obmorske province (Kanada) 
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n-cnp-- Prerijske province (Kanada) 

n-gl--- Grenlandija 

n-mx--- Mehika 

n-us--- Združene države Amerike 

n-us-ak  Aljaska (ZDA : zvezna država) 

n-us-al  Alabama (ZDA : zvezna država) 

n-us-ar Arkansas (ZDA : zvezna država) 

n-us-az Arizona (ZDA : zvezna država) 

n-us-ca Kalifornija (ZDA : zvezna država) 

n-us-co Kolorado (ZDA : zvezna država) 

n-us-ct Connecticut (ZDA : zvezna država) 

n-us-dc Washington (ZDA : zvezno okrožje) 

n-us-de Delaware (ZDA : zvezna država) 

n-us-fl Florida (ZDA : zvezna država) 

n-us-ga Georgija (ZDA : zvezna država) 

n-us-hi Havaji (ZDA : zvezna država)  

n-us-ia Iowa (ZDA : zvezna država) 

n-us-id Idaho (ZDA : zvezna država)  

n-us-il Illinois (ZDA : zvezna država) 

n-us-in Indiana (ZDA : zvezna država) 

n-us-ks Kansas (ZDA : zvezna država) 

n-us-ky Kentucky (ZDA : zvezna država) 

n-us-la Louisiana (ZDA : zvezna država) 

n-us-ma Massachusetts (ZDA : zvezna 

država) 

n-us-md Maryland (ZDA : zvezna država) 

n-us-me Maine (ZDA : zvezna država) 

n-us-mi Michigan (ZDA : zvezna država) 

n-us-mn Minnesota (ZDA : zvezna država) 

n-us-mo Misuri (ZDA : zvezna država) 

n-us-ms Misisipi (ZDA : zvezna država) 

n-us-mt Montana (ZDA : zvezna država) 

n-us-nb Nebraska (ZDA : zvezna država) 

n-us-nc Severna Karolina (ZDA : zvezna 

država) 

n-us-nd Severna Dakota (ZDA : zvezna 

država) 

n-us-nh New Hampshire (ZDA : zvezna 

država) 

n-us-nj New Jersey (ZDA : zvezna država) 

n-us-nm Nova Mehika (ZDA : zvezna država) 

n-us-nv Nevada (ZDA : zvezna država) 

n-us-ny New York (ZDA : zvezna država) 

n-us-oh Ohio (ZDA : zvezna država) 

n-us-ok Oklahoma (ZDA : zvezna država) 

n-us-or Oregon (ZDA : zvezna država) 

n-us-pa Pensilvanija (ZDA : zvezna država) 

n-us-ri Rhode Island (ZDA : zvezna država) 

n-us-sc Južna Karolina (ZDA : zvezna 

država) 

n-us-sd Južna Dakota (ZDA : zvezna država) 

n-us-tn Tennessee (ZDA : zvezna država) 

n-us-tx Teksas (ZDA : zvezna država) 

n-us-ut Utah (ZDA : zvezna država) 

n-us-va Virginija (ZDA : zvezna država) 

n-us-vt Vermont (ZDA : zvezna država) 

n-us-wa Washington (ZDA : zvezna država) 

n-us-wi Wisconsin (ZDA : zvezna država) 

n-us-wv Zahodna Virginija (ZDA : zvezna 

država) 

n-us-wy Wyoming (ZDA : zvezna država) 

n-usa-- Apalači 

n-usc-- Srednji zahod (ZDA) 

n-use-- Severovzhodne države (ZDA) 

n-usl-- Srednjeatlantske države (ZDA) 

n-usm-- Misisipi (vodotok) 

n-usn-- Nova Anglija (ZDA) 

n-uso-- Ohio (vodotok) 

n-usp-- Zahodne države (ZDA) 

n-usr-- Vzhod (ZDA) 

n-uss-- Misuri (vodotok) 

n-ust-- Novi jugozahod (ZDA) 

n-usu-- Južne države (ZDA) 

n-xl--- Sveta Peter in Mihael 

nc----- Srednja Amerika 

ncbh--- Belize 

nccr--- Kostarika 

nccz--- Območje Panamskega prekopa 

nces--- Salvador 

ncgt--- Gvatemala  

ncho--- Honduras 

ncnq--- Nikaragva 

ncpn--- Panama 

nl----- Prijezerske države (Kanada in ZDA); 

Velika jezera (Severna Amerika) 

nm----- Mehiški zaliv 

np----- Velike planjave 

nr----- Skalno gorovje 

nw----- Veliki Antili 

nwaq--- Antigva in Barbuda 

nwaw--- Aruba 

nwbb--- Barbados 

nwbf--- Bahami 

nwbn--- Bonaire (Nizozemski Antili : otok)  

nwcj--- Kajmanski otoki 

nwco--- Curaçao (Nizozemski Antili : otok) 
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nwcu--- Kuba 

nwdq--- Dominika 

nwdr--- Dominikanska republika 

nweu--- Sveti Evstahij (Nizozemski Antili : 

otok) 

nwgd--- Grenada 

nwgp--- Gvadelup 

nwhi--- Hispaniola 

nwht--- Haiti  

nwjm--- Jamajka 

nwla--- Mali Antili 

nwli--- Zavetrni otoki (Srednja Amerika) 

nwmj--- Monserat 

nwmq--- Martinik 

nwna--- Nizozemski Antili 

nwpr--- Portoriko 

nwsd--- Saba (Nizozemski Antili : otok) 

nwst--- Sveti Martin (Srednja Amerika : 

otok) 

nwsv--- Labodji otoki (Honduras) 

nwtc--- Otoki Turks in Caicos 

nwtr--- Trinidad in Tobago 

nwuc--- Ameriška zunanja ozemlja v 

Karibskem morju 

nwvb--- Britanski Deviški otoki 

nwvi--- Ameriški Deviški otoki 

nwwi--- Privetrni otoki (Srednja Amerika) 

nwxa--- Angvila 

nwxi--- Sveti Krištof in Nevis 

nwxk--- Sveta Lucija 

nwxm--- Sveti Vincenc in Grenadine 

p------ Tihi ocean 

pn----- Severni Tihi ocean 

po----- Oceanija 

poas--- Ameriška Samoa 

pobp--- Salomonovi otoki 

poci--- Karolinsko otočje 

pocw--- Cookovi otoki 

poea--- Velikonočni otok (Čile) 

pofj--- Fidži 

pofp--- Francoska Polinezija 

pogg--- Galapaški otoki 

pogu--- Gvam  

poji--- Johnstonov atol (otok) 

pokb--- Kiribati 

poki--- Kermadecovi otoki 

poln--- Ekvatorsko otočje 

pome--- Melanezija 

pomi--- Mikronezija (država) 

ponl--- Nova Kaledonija 

ponn--- Vanuatu 

ponu--- Nauru 

popc--- Pitcairn (otok) 

popl--- Palav 

pops--- Polinezija 

posh--- Samoanski otoki 

potl--- Tokelav 

poto--- Tonga 

pott--- Mikronezija (otoška skupina) 

potv--- Tuvalu 

poup---  Ameriška Oceanija 

powf--- Wallis in Futuna 

powk--- Wakeov otok 

pows--- Samoa (država) 

poxd--- Mariansko otočje 

poxe--- Marshallovi otoki 

poxf--- Midway (otočje) 

poxh--- Niue 

ps----- Južni Tihi ocean 

q------ Hladni pas 

r------ Arktični ocean; Arktika 

s------ Južna Amerika 

s-ag--- Argentina 

s-bl--- Brazilija 

s-bo--- Bolivija 

s-ck--- Kolumbija (država) 

s-cl--- Čile 

s-ec--- Ekvador 

s-fg--- Francoska Gvajana 

s-gy--- Gvajana  

s-pe--- Peru 

s-py--- Paragvaj 

s-sr--- Surinam 

s-uy--- Urugvaj 

s-ve--- Venezuela 

sa-----  Amazonka  

sn----- Andi  

sp----- La Plata (Argentina in Urugvaj : 

zaliv) 

t------ Antarktični ocean; Antarktika 

u------ Avstralazija 

u-ac--- Ashmore in Cartier (otoki) 

u-at--- Avstralija 

u-at-ac Ozemlje glavnega mesta Avstralije 

u-atc-- Srednja Avstralija 
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u-ate-- Vzhodna Avstralija 

u-atn-- Severna Avstralija 

u-at-ne Novi južni Wales (Avstralija : zvezna 

država) 

u-at-no Severno ozemlje (Avstralija) 

u-at-qn Queensland (Avstralija : zvezna 

država) 

u-at-sa Južna Avstralija (zvezna država) 

u-at-tm Tasmanija (Avstralija : zvezna 

država) 

u-at-vi Viktorija (Avstralija : zvezna država) 

u-at-we Zahodna Avstralija (zvezna država) 

u-cs--- Otoki v Koralnem morju (Avstralija : 

ozemlje) 

u-nz--- Nova Zelandija 

w------ Tropski pas 

x------ Zemlja 

xa----- Vzhodna polobla 

xb----- Severna polobla 

xc----- Južna polobla 

xd----- Zahodna polobla 

zd----- Zunanje vesolje 

zju---- Jupiter 

zma---- Mars 

zme---- Merkur 

zmo---- Luna 

zne---- Neptun 

zo----- Vesolje 

zpl---- Pluton 

zs----- Osončje 

zsa---- Saturn 

zsu---- Sonce 

zur---- Uran 

zve---- Venera 
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IZUM 

Institut informacijskih znanosti 

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 

 

telefon: +386 (0)2 25 20 331 

faks: +386 (0)2 25 24 334 

e-pošta: podpora@izum.si 

spletna stran priročnika: http://e-prirocniki.izum.si/ 

Vsebina se dopolnjuje občasno. 

 

pomoč po telefonu 
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ob sobotah od 7.30 do 13.00 

 +386 (0)2 25 20 333 

 

 

 

 


	Naslovnica
	Kazalo
	Kazalo vsebine

	Uvod
	UVOD
	Splošno
	Definicije
	Navodila za uporabo
	Primeri



	0XX
	0XX  BLOK ZA IDENTIFIKACIJO
	Seznam polj


	001
	001  Uvodnik zapisa
	Opis podpolj
	001a  Status zapisa
	001b  Vrsta zapisa
	001c  Vrsta entitete
	001g  Koda popolnosti zapisa
	001x  Številka nadomestnega zapisa*

	Primeri


	017
	017  Drugi identifikatorji
	Opis podpolj
	017a  Identifikator
	017b  Pojasnilo
	017z  Napačni identifikator
	0172  Koda sistema

	Opombe o vsebini polja
	Primer


	035
	035  Kontrolne številke zapisov iz drugih sistemov
	Opis podpolj
	035a  Številka
	035z  Preklicana ali neveljavna številka

	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje
	Primeri


	1XX
	1XX  BLOK ZA KODIRANE PODATKE
	Seznam polj


	100
	100  Splošni podatki o obdelavi
	Opis podpolj
	100b  Koda za status normativne točke dostopa
	100c  Jezik katalogizacije
	100d  Koda za transliteracijo
	100g  Pisava katalogizacije

	Primeri


	101
	101  Jezik entitete
	Opis podpolj
	101a  Jezik

	Sorodno polje
	Primeri


	102
	102  Nacionalnost entitete
	Opis podpolj
	102a  Država
	102b  Regija

	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje
	Primeri


	106
	106  Uporaba točke dostopa kot predmetne oznake
	Opis podpolj
	106a  Oznaka uporabe

	Sorodna polja
	Primeri


	120
	120  Kodirani podatki za osebno ime
	Opis podpolj
	120a  Spol
	120b  Razlikovano ali nerazlikovano osebno ime

	Primeri


	123
	123  Kodirani podatki za zemljepisno ime
	Opis podpolj
	123d  Koordinate – najzahodnejša zemljepisna dolžina 123e  Koordinate – najvzhodnejša zemljepisna dolžina 123f  Koordinate – najsevernejša zemljepisna širina 123g  Koordinate – najjužnejša zemljepisna širina

	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	128
	128  Kodirani podatki za obliko glasbenega dela in tonaliteto
	Opis podpolj
	128a  Oblika glasbenega dela
	128d  Tonaliteta ali modus glasbenega dela

	Sorodna polja
	Primer


	150
	150  Kodirani podatki za ime korporacije
	Opis podpolj
	150a  Vrsta upravnega organa
	150b  Koda za posvetovanje ali sestanek

	Primeri


	152
	152  Pravila
	Opis podpolj
	152a  Katalogizacijska pravila
	152b  Sistem predmetnih oznak

	Primeri


	154
	154  Kodirani podatki za naslov
	Opis podpolj
	154a  Podatki o naslovu

	Sorodna polja
	Primeri


	160
	160  Koda za geografsko območje
	Opis podpolj
	160a  Koda za geografsko območje
	160b  Lokalna koda za geografsko območje*

	Opombe o vsebini polja
	Primeri


	190
	190  Datum rojstva/začetka*
	Opis podpolj
	190a  Letnica
	190b  Mesec
	190c  Dan

	Primeri


	191
	191  Datum smrti/prenehanja*
	Opis podpolj
	191a  Letnica
	191b  Mesec
	191c  Dan

	Primeri


	Kontrolna_podpolja
	KONTROLNA PODPOLJA
	Seznam podpolj


	2
	Podpolje 2 – Koda sistema
	Primer


	3
	Podpolje 3 – Številka zapisa
	Primeri


	5
	Podpolje 5 – Koda za odnos
	Primeri


	8
	Podpolje 8 – Jezik katalogizacije
	PRIMERI


	9
	Podpolje 9 – Jezik osnovnega dela točke dostopa
	Primeri


	Določila
	DOLOČILA
	Seznam podpolj


	j
	Podpolje j – Oblikovno določilo
	Primer


	x
	Podpolje x – Splošno določilo
	Primeri


	y
	Podpolje y – Zemljepisno določilo
	Primera


	z
	Podpolje z – Časovno določilo
	Primera


	2XX
	2XX  BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA
	Seznam polj


	200
	200  Normativna točka dostopa – osebno ime
	Opis podpolj
	200a  Začetni element
	200b  Preostali del imena
	200c  Dodatki k imenu (ne datumi)
	200d  Rimske številke
	200f  Datumi
	200r  Šifra raziskovalca*

	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	210
	210  Normativna točka dostopa – ime korporacije
	Opis podpolj
	210a  Začetni element
	210b  Podrazdelek
	210c  Dodatek k imenu ali kvalifikator
	210d  Zaporedna številka sestanka
	210e  Kraj sestanka
	210f  Datum sestanka
	210g  Invertirani element
	210h  Del imena, ki ni začetni ali invertirani element

	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	215
	215  Normativna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime
	Opis podpolj
	215a  Začetni element

	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	220
	220  Normativna točka dostopa – rodbinsko ime
	Opis podpolj
	220a  Začetni element
	220c  Tip rodbine
	220f  Datumi

	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	230
	230  Normativna točka dostopa – naslov
	Opis podpolj
	230a  Začetni element
	230b  Splošna oznaka gradiva
	230h  Oznaka podrejenega dela
	230i  Naslov podrejenega dela
	230k  Datum izida
	230l  Oblikovni podrazdelek
	230m  Jezik
	230n  Razni podatki
	230q  Različica (ali datum različice)
	230r  Način izvedbe (v glasbi)
	230s  Številčna oznaka (v glasbi)
	230u  Tonski način (v glasbi)
	230w  Priredba (v glasbi)

	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	240
	240  Normativna točka dostopa – ime/naslov
	Opis podpolj
	240a  Ime
	240t  Naslov

	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primera


	243
	243  Normativna točka dostopa – ime/ dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila
	Opis podpolj
	243a  Začetni element
	243b  Podrazdelek
	243c  Dodatek k imenu ali kvalifikator
	243f  Datum pravnega dokumenta ali različice
	243i  Naslov podrejenega dela
	243l  Oblikovni podrazdelek
	243n  Razni podatki
	243t  Dogovorjeni naslov

	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	250
	250  Normativna točka dostopa – občno ime
	Opis podpolj
	250a  Začetni element

	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	3XX
	3XX  BLOK ZA OPOMBE
	Seznam polj


	300
	300  INFORMATIVNA OPOMBA
	Opis podpolj
	300a  Besedilo opombe

	Primeri


	305
	305  Opomba z besedilnim napotilom "glej tudi"
	Opis podpolj
	305a  Uvodna fraza
	305b  Točka dostopa, h kateri se napoti

	Primeri


	310
	310  Opomba z besedilnim napotilom "glej"
	Opis podpolj
	310a  Uvodna fraza
	310b  Točka dostopa, h kateri se napoti

	Opombe o vsebini polja
	Primeri


	320
	320  Opomba s splošnim pojasnjevalnim napotilom
	Opis podpolj
	320a  Besedilo opombe

	Primer


	330
	330  Splošna opomba o pomenskem obsegu
	Opis podpolj
	330a  Besedilo opombe

	Primeri


	340
	340  Opomba o biografiji in delovanju
	Opis podpolj
	340a  Besedilo opombe

	Primeri


	356
	356  Geografska opomba
	Opis podpolj
	356a  Besedilo opombe

	Primeri


	4XX
	4XX  BLOK VARIANTNIH TOČK DOSTOPA
	Seznam polj


	400
	400  Variantna točka dostopa – osebno ime
	Opis podpolj
	400g  Izpisane začetnice rojstnega imena

	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje
	Primeri


	410
	410  Variantna točka dostopa – ime korporacije
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje
	Primeri


	415
	415  Variantna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	420
	420  Variantna točka dostopa – rodbinsko ime
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	430
	430  Variantna točka dostopa – naslov
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	440
	440  Variantna točka dostopa – ime/naslov
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primera


	443
	443  Variantna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primer


	450
	450  Variantna točka dostopa – občno ime
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	5XX
	5XX  BLOK SORODNIH TOČK DOSTOPA
	Seznam polj


	500
	500  Sorodna točka dostopa – osebno ime
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje
	Primeri


	510
	510  Sorodna točka dostopa – ime korporacije
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje
	Primeri


	515
	515  Sorodna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	520
	520  Sorodna točka dostopa – rodbinsko ime
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primera


	530
	530  Sorodna točka dostopa – naslov
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	540
	540  Sorodna točka dostopa – ime/naslov
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primera


	543
	543  Sorodna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primer


	550
	550  Sorodna točka dostopa – občno ime
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	6XX
	6XX  BLOK ZA KLASIFIKACIJSKE OZNAKE
	Seznam polj


	675
	675  Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)
	Opis podpolj
	675a  Vrstilec
	675v  Izdaja

	Opombe o vsebini polja
	Primer


	7XX
	7XX   BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA V DRUGIH JEZIKIH IN/ALI 
PISAVAH
	Seznam polj


	700
	700  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – osebno ime
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje
	Primeri


	710
	710  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime korporacije
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje
	Primeri


	715
	715  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	720
	720  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – rodbinsko ime
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje
	Primera


	730
	730  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – naslov
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje
	Primera


	740
	740  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/naslov
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje


	743
	743  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje


	750
	750  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – občno ime
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje
	Primer


	8XX
	8XX  BLOK ZA INFORMACIJE O VIRU PODATKOV
	Seznam polj


	801
	801  Izvor zapisa
	Opis podpolj
	801a  Država
	801b  Ustanova
	801c  Datum zadnjega posega

	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	810
	810  Podatek je v
	Opis podpolj
	810a  Navedba vira
	810b  Najden podatek

	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	815
	815  Podatka ni v
	Opis podpolj
	815a  Navedba vira

	Opombe o vsebini polja
	Sorodna polja
	Primeri


	820
	820  Podatki o rabi ali pomenskem obsegu
	Opis podpolj
	820a  Besedilo opombe

	Opombe o vsebini polja
	Sorodno polje
	Primeri


	830
	830  Splošna katalogizatorjeva opomba
	Opis podpolj
	830a  Besedilo opombe

	Opombe o vsebini polja
	Primeri


	835
	835  Podatki o izbrisani točki dostopa
	Opis podpolj
	835a  Besedilo opombe
	835b  Nadomestna točka dostopa
	835d  Datum posega

	Sorodno polje
	Primer


	836
	836  Podatki o nadomeščeni točki dostopa
	Opis podpolj
	836b  Nadomeščena točka dostopa
	836d  Datum posega

	Sorodno polje
	Primera


	856
	856  Elektronska lokacija in dostop
	Opis podpolj
	856a  Ime gostitelja
	856b Številka za dostop
	856c Podatki o zgoščevanju
	856d Pot
	856e Datum in ura pregledovanja in dostopa
	856f Elektronsko ime
	856g Enotno ime vira (URN)
	856h Izvajalec zahtev (uporabniško ime)
	856i Ukaz
	856j Hitrost prenosa v bitih na sekundo (BPS)
	856k Geslo
	856l Prijava
	856m Pomoč pri dostopu
	856n Ime lokacije gostitelja, navedenega v podpolju a
	856o Operacijski sistem
	856p Vrata (port)
	856q Vrsta datoteke
	856r Nastavitve
	856s Velikost datoteke
	856t Terminalska emulacija
	856u Enotna lokacija vira (URL)
	856v Ure, v katerih je možen dostop
	856w Kontrolna številka zapisa
	856x Interna opomba
	856y Način dostopa
	856z Javna opomba

	Opombe o vsebini polja
	Primeri


	9XX
	9XX  Blok za nacionalno rabo
	Seznam polj


	911
	911  Vir imena*
	Opis podpolj
	911a  Šifra ustanove/organizacije
	911b  Najpogostejši kreator
	911c  Frekvenca

	Primera


	915
	915  Nepovezana kazalka – osebno ime*
	Opis podpolj
	Opombe o vsebini polja
	Primera


	950
	950  Nepovezana sorodna točka dostopa*
	Opis podpolj
	950a  Točka dostopa
	9502  Koda sistema
	9503  Številka zapisa
	9505  Koda za odnos

	Opombe o vsebini polja
	Primera


	990
	990  Prevezave*
	Opis podpolj
	990a  Datum
	990b  ID bibliografskega zapisa
	990n  ID normativnega zapisa

	Opombe o vsebini polja
	Primer


	991
	991  Opombe urednika*
	Opis podpolj
	991a  Opomba
	991b  Avtor opombe
	991c  Datum opombe

	Opombe o vsebini polja
	Primeri


	Dodatek_A1
	A  Seznam polj/podpolj
	A.1  Normativni zapisi (CONOR)


	Dodatek_A2
	A  Seznam polj/podpolj
	A.2 Normativni zapisi (SGC)


	Dodatek_B1
	B  ŠIFRANT GEOGRAFSKIH OBMOČIJ 
	B.1  ABECEDNI IMENSKI SEZNAM
	A
	B
	C
	Č
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	Š
	T
	U
	V
	W
	X
	Y
	Z
	Lokalne kode geografskih območij Slovenije in zamejstva



	Dodatek_B2
	B  ŠIFRANT GEOGRAFSKIH OBMOČIJ 
	B.2  abecedni Seznam šifer


	Podatki_o_izdajatelju



