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COBISS3/Izposoja, V4.5-00 
Dopolnitve in spremembe 

 
 
V segment COBISS3/Izposoja, V4.5-00, so bile vključene naslednje dopolnitve in 
spremembe: 

1. stalne rezervacije serijskih publikacij, 
2. elektronsko obveščanje članov, 
3. kontrola vpisa skrbnika pri predšolskih in osnovnošolskih otrocih. 

 

1. Stalne rezervacije serijskih publikacij 
 
Odslej lahko določimo seznam stalnih rezervacij za posamezno serijsko publikacijo in 
evidentiramo kroženje posameznih zvezkov. V ta namen sta bila v segmentu 
COBISS3/Izposoja dodana razreda Stalne rezervacije in Kroženje (mapa Kroženje 
serijskih publikacij). 
 

Določanje stalnih rezervacij serijskih publikacij 
 
Seznam stalnih rezervacij za določeno serijsko publikacijo določimo za vsak letnik 
(inventarno številko) posebej.  
 

1. Izberemo razred Stalne rezervacije in nato metodo Razred / Nov objekt. 
2. Odpre se iskalnik Polje 996/997, kjer poiščemo serijsko publikacijo. 
3. V seznamu gradiva izberemo izvod. (Pozor: izberemo lahko samo 1 inventarno 

številko!) 
Če za inventarno številko že obstaja seznam stalnih rezervacij, se izpiše opozorilo. V 
primeru da želimo določiti več seznamov stalnih rezervacij za isto inventarno številko 
(npr. po oddelkih zaposlitve članov), odgovorimo na vprašanje "Ali želite kreirati nov 
seznam?" trdilno. 

4. Odpre se okno urejevalnika Stalne rezervacije, kjer lahko vpišemo naslednje podatke: 
• pri "Oznaka seznama" vpišemo poljubno oznako (npr. Računovodstvo), če 

bomo določili več seznamov za isto inventarno številko, 
• pri "Rok (na člana)" vpišemo rok kroženja za posameznega člana (npr. 3 za 3 

dni), 
• pri "Opomba" vpišemo poljubno opombo, 
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• pri "Vrsta kroženja" izberemo vrsto kroženja; privzeta vrednost je Kroženje 
brez vračanja v knjižnico (zaenkrat je programsko podprta samo ta vrsta 
kroženja), 

• v potrditvenem polju "V veljavi" označimo veljavnost seznama; privzeta 
vrednost je v veljavi, 

• na zavihku Člani določimo seznam članov s stalno rezervacijo – z gumbom 
Dodaj odpremo iskalnik Član, kjer poiščemo in izberemo člane. 
Vrstni red seznama članov je možno spremeniti s klikom na gumb Vrstni red. 

5. Shranimo podatke s klikom na gumb V redu. 
 
Opozorilo: 
Seznam stalnih rezervacij je treba kreirati za vsako polje 996/997 posebej, ker ni možno 
kopirati obstoječega seznama stalnih rezervacij na polje 996/997! 
 

Evidentiranje novega kroženja 
 
Ob prispetju nove številke serijske publikacije v knjižnico jo najprej ustrezno obdelamo (npr. 
dopolnimo podpolje 997m). Če smo prejem zvezka evidentirali z ročnim vpisom v podpolje 
997m in za to polje 997 že obstaja seznam stalnih rezervacij, se po izhodu iz urejevalnika 
izpiše opozorilo, ki nas na to opomni. 
 
Če uporabljamo za evidentiranje prejema zvezkov Kontrolo dotoka, se po uspešnem 
ažuriranju podpolja 997m, v primeru obstoja seznama stalnih rezervacij, odpre okno 
urejevalnika Kroženje (gl. opis v nadaljevanju). 
 
Če gre za številko novega letnika, za katerega dodamo novo polje 997, moramo za to 
inventarno številko najprej določiti seznam stalnih rezervacij. Pogoj za evidentiranje kroženja 
je torej obstoj seznama stalnih rezervacij. 
 

1. V razredu Stalne rezervacije poiščemo in izberemo seznam stalnih rezervacij, po 
katerem bo zvezek krožil. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pripravi novo kroženje. 
Odpre se urejevalnik Kroženje, kamor se prenesejo podatki, ki smo jih izpolnili pri 
določitvi seznama stalnih rezervacij (Inventarna številka, Oznaka seznama, Opomba, 
Seznam članov). Če smo evidentirali prejem zvezka s Kontrolo dotoka, je izpolnjen 
tudi podatek o številki zvezka. 

3. Evidentiramo lahko naslednje podatke: 
• "Številka zvezka" – s klikom na gumb Izbira zvezka odpremo okno Izbira 

zvezkov in označimo ustrezni zvezek, 
• pri "Rok vrnitve"  vpišemo datum predvidene vrnitve, ki je obvezni podatek, 
• pri "Rok (na člana)" vpišemo, koliko dni je predvidenih za posameznega člana, 
• pri "Opomba" lahko vpišemo poljubno opombo, ki se bo izpisala na seznamu 

za kroženje. 
Vrstni red seznama članov je možno spremeniti s klikom na gumb Vrstni red. 

4. Shranimo podatke s klikom na gumb V redu. 
Podatki o kroženju se shranijo na delovno področje. 
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Opozorilo: 
Ker je možno podatke o kroženju spremeniti, je status kroženja v pripravi.  

 

Pošiljanje zvezka v kroženje 
 

Zvezek lahko pošljemo v kroženje na dva načina, kar je odvisno od tega, kako smo 
evidentirali njegov prejem. Če smo ga evidentirali ročno, moramo po kreiranju kroženja 
uporabiti še metodo Pošlji v kroženje.  

 
1. Izberemo metodo Objekt / Pošlji v kroženje. 

Izpiše se vprašanje "Ali želite poslati zvezek v kroženje in izpisati seznam?". 
2. Če odgovorimo trdilno, se zvezek pošlje v kroženje: 

• odpre se okno Predogled in pošiljanje izpisa, kjer lahko izpišemo seznam 
članov, naročenih na to serijsko publikacijo; seznam spremlja zvezek med 
kroženjem, 

• izvod se evidentira pri prvem članu iz seznama stalnih rezervacij s statusom K 
– v kroženju, 

• status kroženja se avtomatsko spremeni v 2 – v kroženju. 
 

Opozorilo: 
Zvezka ni možno poslati v kroženje, če je zvezek izposojen, v kroženju ali ima status oziroma 
stopnjo dostopnosti, ki onemogoča izposojo. 
 

Evidentiranje zaključka kroženja 
 
Ko se zvezek vrne, evidentiramo zaključek kroženja, tako da ga brišemo iz evidence gradiva 
domače knjižnice pri članu, pri katerem je izvod evidentiran. To lahko storimo na več 
načinov: 

• Izberemo razred Izposojeno gradivo in nato metodo Razred / Vračanje, brisanje, 
nato vpišemo identifikacijsko številko izvoda ter v oknu Gradivo domače knjižnice 
potrdimo vračilo. 

• Poiščemo člana, ki ima izvod evidentiran (npr. iz povezave Člani pri kroženju) in nato 
v oknu Gradivo domače knjižnice evidentiramo vračilo. 

• Poiščemo izvod v razredu Izposojeno gradivo in nato na delovnem področju 
uporabimo metodo Objekt / Vračanje, brisanje. 

 
Status kroženja se samodejno spremeni v 0 – zaključeno. 
 
Če imamo več ločenih seznamov članov za isto inventarno številko, moramo preveriti, ali je 
zvezek že krožil po vseh seznamih. Postopek je naslednji: 
 

1. V razredu Stalne rezervacije poiščemo vse sezname za to inventarno številko. 
2. Izberemo posamezni seznam in z gumbom Pokaži odpremo okno Pregledovanje, kjer 

v povezavi vidimo, ali je ta zvezek že krožil po tem seznamu ali ne. 
• Če zvezek še ni krožil po katerem od seznamov, izberemo seznam, da se naloži na 

delovno področje, in nato evidentiramo začetek kroženja. 
• Če je zvezek že krožil po vseh seznamih, ga lahko postavimo na polico. 
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Preklic kroženja 
 
Kroženje je možno preklicati z metodo za brisanje, če je status kroženja 1 – v pripravi ali 0 – 
zaključeno.  

 
1. V razredu Kroženje poiščemo kroženje. 
2. Z metodo Objekt / Briši kroženje zbrišemo kroženje. 
 

Če smo zvezek že dali v kroženje in želimo to preklicati, moramo najprej vrniti izvod pri 
članu, nato pa lahko uporabimo metodo za brisanje kroženja. 
 

Brisanje seznama stalnih rezervacij 
 
Seznam stalnih rezervacij lahko brišemo, če za to inventarno številko ni evidentirano nobeno 
kroženje. 
 

1. V razredu Stalne rezervacije poiščemo seznam. 
2. Z metodo Objekt / Briši stalne rezervacije brišemo seznam. 

 

Izpisi 
 
Pripraviti je možno seznam stalnih rezervacij za člana, seznam serijskih publikacij s stalnimi 
rezervacijami in obvestila o poteku roka kroženja. 

 
• Seznam stalnih rezervacij za člana: 

1. V razredu Član poiščemo člana in ga shranimo na delovno področje. 
2. Uporabimo metodo Objekt / Pokaži stalne rezervacije pri članu. 

 
Za izbranega člana se izpiše seznam stalnih rezervacij tega člana. 

 
 

• Seznam serijskih publikacij s stalnimi rezervacijami: 
1. V razredu Stalne rezervacije uporabimo metodo Pošlji. 
2. Poiščemo in izberemo eno serijsko publikacijo, lahko pa tudi več ali vse. 
3. V oknu Izbira definicije izpisa izberemo Stalne rezervacije – za revije. 

 
Za izbrane serijske publikacije se izpiše seznam članov, ki imajo stalne rezervacije 
prav za te serijske publikacije. 

 
• Obvestila članom o poteku roka kroženja:  

1. V razredu Član uporabimo metodo Pošlji obvestilo o poteku roka kroženja. 
 

Obvestilo se pošlje po e-pošti na službeni e-naslov člana, ki ima izvod v kroženju.  
 
 
 
 

4 



2. Elektronsko obveščanje članov 
 
Knjižnica lahko svojim članom ponudi možnost prejemanja obvestil o skorajšnjem poteku 
roka izposoje in splošnih obvestil na njihove e-naslove in/ali številke mobilnih telefonov. 
Obveščanje s SMS-sporočili se zaračunava članom po enotni ceni 0,15 evra. Izjema so 
splošna sporočila knjižnice (npr. o delovnem času, dogodkih v knjižnicah ipd.), ki so za 
končne uporabnike brezplačna. Knjižnice, ki želijo omogočiti članom to brezplačno storitev, 
se morajo o tem predhodno dogovoriti s podjetjem 7s. (kontaktni podatki: 7s, d. o. o., 
Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 620 36 37, faks: +386 1 620 36 26, 
kontaktna oseba Goran Vujanić, produktni vodja). 
 
Pogoji 
- Knjižnica mora zagotoviti svojim članom možnost prijave na elektronsko obveščanje. 

Parametre za elektronsko obveščanje na nivoju knjižnice vzdržujemo z metodo Domača 
knjižnica / Elektronsko obveščanje. 

- Pred prijavo na elektronsko obveščanje mora član posredovati knjižnici naslov e-pošte in 
številko mobilnega telefona, kamor želi prejemati obvestila. Ta dva podatka vpišemo v 
urejevalniku Član ali pa jih vpiše član sam preko spletnega COBISS/OPAC-a v Moji 
knjižnici. 

- Član mora biti prijavljen na določeno vrsto obveščanja. V podatkih o elektronskem 
obveščanju (urejevalnik Član, gumb E-obveščanje) morajo biti pri posameznih obvestilih 
označena ustrezna potrditvena polja. Podatke o elektronskem obveščanju si praviloma 
ureja član sam preko spletne storitve Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u. 

 
 
Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje 
 
Knjižnica lahko članu pošlje obvestilo, da bo gradivu, ki ga ima, kmalu potekel rok izposoje. 
Koliko dni pred potekom roka izposoje bo član dobil to obvestilo, je odvisno od posamezne 
knjižnice (privzeta vrednost so 3 dnevi). Pošiljanje te vrste obvestila se izvede programsko 
vsak dan, tudi v dneh, ko je knjižnica zaprta.  
 
Če knjižnica želi vključiti programsko pošiljanje obvestil o skorajšnjem poteku roka izposoje, 
mora poslati zahtevek na naslov cobisservis@izum.si. 
 
 
Splošno obvestilo 
 
Knjižnica lahko članom pošilja različna obvestila v zvezi s poslovanjem, prireditvami ipd. 
(npr. razstave).  
 

1. Označimo razred Član in izberemo metodo Pošlji splošno obvestilo. 
2. Če želimo poslati SMS-obvestilo, v oknu Splošno obvestilo označimo 

potrditveno polje SMS-obvestilo. 
3. S klikom na gumb Vnesite besedilo odpremo okno Splošno obvestilo, kjer 

vpišemo besedilo obvestila (največ 155 znakov pri SMS-obvestilih!) in ga 
shranimo s klikom na gumb V redu. 

4. Če pošiljamo obvestilo po e-pošti, se po kliku na gumb V redu v oknu 
Splošno obvestilo odpre okno Pregled in pošiljanje izpisa, kjer lahko 
pripravljena obvestila še pregledamo in nato pošljemo. 
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