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COBISS2/Izpisi 

Verzija 5.8-03, april 2014 

 

Seznam sprememb št. 24, april 2014 
 

 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

   Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO VSEBINE KAZALO/1–10 spremenjeno 

   13.1 CIR0XX – člani 13.1/3–27 spremenjeno 

   13.2 CIR1XX – gradivo 13.2/5–17 spremenjeno 

   13.4 CIR3XX – poravnava terjatev  13.4/1–4, 25–26 spremenjeno 

   13.6 CIR9XX – ostali izpisi 13.6/7–8, 15–16 spremenjeno 

      

      

      

      

      

 
Opombe: 

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

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

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

s črto.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati celotne dele, navedene v stolpcu "Naslov dela priročnika". 
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COBISS2/Izpisi 

Verzija 5.8-03, april 2014 

 

Opis sprememb št. 24, april 2014 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

Opisi sprememb, ki niso vključeni v priročnik, so navedeni na koncu pod naslovom "Spremembe, ki niso posebej 

navedene v priročniku". 

 

 

1. Poglavje 13.1 CIR0XX – člani 

Pri pripravi izpisa CIR005 – seznam članov z dolgom, lahko izbiro terjatev, ki jih v izpis 

vključimo, omejimo s parametrom "koda postavke". Prav tako se lahko odločimo, ali se 

izpis pripravi tako, da so podatki o vsaki terjatvi v svoji vrstici ali pa so prikazani zbirno po 

članih (nov parameter "izpis po posameznih terjatvah").  

Če izpis CIR005 pripravimo v formatu E, je nabor podatkov, ki se izpišejo o neporavnanih 

obveznostih člana (finančni dolg in evidentiran zadnji opomin), širši (gl. str. 13.1-11). 

Podatki, ki jih tako pripravimo, so namenjeni izvozu in nadaljnjim obdelavam.  

 

2. Poglavje 13.2 CIR1XX – gradivo 

V izpisu CIR107 se izpisuje tudi COBISS.SI-ID zapisa. 

Pri pripravi izpisa CIR104 se izločijo odpisani izvodi, izbor gradiva je možno omejiti s 

parametrom "find". Pri pripravi izpisa se odločimo tudi, ali naj se v izpisu podatki o 

neizposojenem gradivu izpisujejo po izvodih ali po naslovih. V pripravljenem seznamu se 

odslej izpisujeta tudi inventarna številka izvoda in signatura.  

 

3. Poglavje 13.4 CIR3XX – poravnava terjatev 

Nov izpis CIR308 – evidence o računih, s katerim pripravimo datoteke, ki jih zahteva 

Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in 

delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev 

podatkov (UL RS 35/12 in popr. 42/13). 

 

4. Poglavje 13.6 CIR9XX – ostali izpisi 

Pri opisu priprave datotek z obvestili, ki jih pripravljamo za člane, so pri posamezni vrsti 

obvestila pripisani še pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da član posamezno vrsto e-obvestila 

prejme (gl. str. 13.6–8). 

 


