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1 Uvod 

Dokument je nadgradnja Predloga dopolnitve programske opreme COBISS2 Izposoja: Brisanje 
podatkov o neaktivnih članih, ki nimajo obveznosti do knjižnice z dne 3. 10. 2003 [1], ki je bil 
pripravljen z namenom, da bi knjižnicam olajšali brisanje podatkov o neaktivnih članih skladno s 
15. členom Zakona o knjižničarstvu – ZKnj-1 [2] in 21. členom ZVOP-1 [3].  
15. člen ZKnj-1 se glasi: "Knjižnice imajo za potrebe svojega dela in za zavarovanje gradiva pravico, da v skladu s 
predpisi o varstvu osebnih podatkov zbirajo in obdelujejo naslednje osebne podatke svojih uporabnikov: ime in 
priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola. Osebni 
podatki iz prejšnjega odstavka se izbrišejo eno leto po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani." 

ZVOP-1 pa v 21. členu določa, da "… se osebni podatki lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za 
dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni 
podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, 
opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače". 

Pri pripravi novih predlogov brisanja podatkov o neaktivnih članih knjižnic smo upoštevali 
pripombe nekaterih knjižnic, ki so jih podale že leta 2003 in tudi smernice, zastavljene na 
Okrogli mizi "Varovanje, zbiranje, obdelava in hramba osebnih podatkov" v sklopu 
Posvetovanja Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ki je bilo na Bledu 23. 10. 2007 [4]. 
Predlog dnevnega paketnega trajnega brisanja podatkov o neaktivnih članih, opisanega v 
poglavju 3.2. pa je pripravljen v skladu z navedbo v objavi ZBDS-ja Vsem knjižnicam: Zadeva: 
varstvo osebnih podatkov, ki jih vodijo knjižnice [5], kjer je bilo zapisano "… IZUM-ova 
programska oprema omogoča, da lahko knjižnica posamično briše podatke o članih knjižnice v 
skladu z navedenimi zakonskimi določili, IZUM pa bo omogočil tudi paketno dnevno brisanje 
podatkov o neaktivnih članih." 

Izvedbo implementacije predlogov za dopolnitev programske opreme COBISS2/Izposoja smo 
vključili v Letni program dela in finančni načrt Instituta informacijskih znanosti za leto 2008. 

 

2 Obstoječe stanje 

V obstoječi verziji programske opreme COBISS2/Izposoja je že implementirana programska 
rešitev, ki omogoča posamično brisanje podatkov o članu iz evidence v knjižnici. Če ima član 
evidentirano gradivo ali neporavnane terjatve, ga ni možno zbrisati, dokler gradivo ni vrnjeno oz. 
terjatve poravnane. Rešitev v celoti izpolnjuje zahteve iz 15. člena ZKnj-1, pri čemer pa je 
ugotavljanje neaktivnosti posamičnega člana prepuščena knjižničarju. Iz podatkov o disciplini 
člana lahko ugotovi datum zadnjega obiska člana v knjižnici in iz tega presodi, ali je član še 
aktiven in izpolnjuje pogoje, zaradi katerih se zbirajo njegovi podatki. Postopek posamičnega 
brisanja lahko izvajajo samo knjižničarji s pooblastilom. 
 
Pri postopku posamičnega brisanja je treba člana, ki ga želimo zbrisati, v bazi podatkov najprej 
poiskati in nato v okolju evidence članov sprožiti ukaz DELETE. Pojavi se okno s seznamom 
možnih razlogov za brisanje (član je neaktiven, umrl, zaključil šolanje, drugo). Po izbiri in 
potrditvi enega od razlogov se iz baze podatkov o aktivnih članih trajno zbrišejo vsi podatki o 
tem članu, evidenčna številka brisanega člana pa ostane zaklenjena. S tem onemogočimo, da bi 
pod to številko lahko vpisali drugega člana. V bazi podatkov ostanejo pri tej evidenčni številki 
zapisani samo naslednji podatki: datum in čas izbrisa, ime osebe, ki je člana izbrisala, in razlog 
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za izbris. Podatkov o brisanem članu ni možno razbrati niti iz transakcij, ki so bile pri tem članu 
izvedene v preteklosti. 
 
Leta 1995 je IZUM v zvezi z brisanjem članov za potrebe šolskih knjižnic razvil tudi poseben 
modul za skupinsko brisanje dijakov zadnjega letnika iz baze podatkov o članih knjižnice. 
Čeprav gre tudi pri tem postopku na nek način za brisanje neaktivnih članov, pa je osnovni 
kriterij za brisanje drugačen. Pri teh članih se namreč ne upošteva neaktivnost člana, ki traja več 
kot eno leto, ampak le to, da je končal šolanje in mu je s tem prenehalo članstvo. Zbrišejo se tudi 
tisti dijaki, pri katerih je bil datum zadnje transakcije v izposoji lahko še v istem mesecu, kot so 
bili zbrisani. 
 

3 Predlogi rešitev 

V nadaljevanju so podani trije predlogi dopolnitev programske opreme COBISS2/Izposoja v 
zvezi z brisanjem neaktivnih članov: 

1. nadgradnja postopka za posamično brisanje, 

2. paketno trajno brisanje podatkov o članih, 

3. paketno začasno anonimiziranje podatkov. 

Preden se IZUM loti implementacije tretjega predloga, morajo knjižnice od informacijske 
pooblaščenke pridobiti mnenje o njegovi ustreznosti. Odprti sta namreč naslednji dilemi: 

• Ali je z namenom kasnejše ponovne vključitve predhodno zbrisanega neaktivnega člana 
možno naknadno uporabiti isto evidenčno številko in ga pod to številko ponovno vpisati?  

• Ali je dovoljeno, da se ob obnovitvi članstva obnovijo tudi informacije o transakcijah 
člana, izvedene pred izbrisom iz baze podatkov? 

S samo izvedbo postopka programskega brisanja podatkov o članu iz baz podatkov v segmentu 
COBISS2/Izposoja še niso zagotovljene vse zahteve glede brisanja podatkov, navedene v ZVOP-
1. Knjižnica mora namreč sama poskrbeti tudi zato, da uniči vse natisnjene dokumente in 
evidence s podatki člana (pristopne izjave itd.). 

3.1

3.2

 Nadgradnja postopka za posamično brisanje podatkov  

Pri postopku za posamično brisanje podatkov o članu vključimo še dodatno kontrolo o tem, ali je 
pri članu vpisana opomba. Če je vpisana, jo je treba izpisati na zaslon, brisanje pa je možno šele 
tedaj, ko opombo preverimo in zbrišemo ročno. Sicer pa ostane postopek brisanja enak kot 
doslej. 

 Paketno trajno brisanje podatkov o članih 

Postopek paketnega trajnega brisanja podatkov o članih se izvaja na osnovi programskega 
algoritma, ki določa, kateri člani izpolnjujejo pogoje za izbris iz evidence v knjižnici.  

Postopek brisanja se izvaja na naslednji način: 
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• podatki o članu se trajno zbrišejo iz baze podatkov o aktivnih članih, evidenčna številka 
člana pa ostane zaklenjena in je ni možno več obnoviti oz. uporabiti za drugega člana; 

• dostop do podatkov v datoteki transakcij za tega člana je onemogočen. 

Pri nastavitvi algoritma za brisanje podatkov smo upoštevali tolmačenje informacijske 
pooblaščenke v objavi ZBDS Vsem knjižnicam: Zadeva: varstvo osebnih podatkov, ki jih vodijo 
knjižnice [5], ki pravi "… To pomeni, da je treba tekoče brisati podatke o neaktivnih članih – 
uporabnikih, pri katerih je poteklo več kot leto dni po zapadlem članstvu in le-ti do knjižnice 
nimajo več nobenih obveznosti ". 

Brišejo se člani, ki hkrati izpolnjujejo vse tri pogoje: 

1. Član ni obiskal knjižnice več kot eno leto.  

Kot "obisk" se šteje katera koli aktivnost v knjižnici (izposoja, podaljšanje, vračilo, 
evidentiranje obiska z ukazom VISIT itd.), katera koli aktivnost v sklopu okolja "Moja 
knjižnica" v okviru COBISS/OPAC-a (prijava v okolje, podaljšanje, rezervacija, preklic 
rezervacije, spreminjanje gesla ali parametrov obveščanja), podaljšanje roka izposoje 
gradiva preko telefonskega odzivnika ali uspešna avtentifikacija člana (vnos evidenčne 
številke in gesla) pri prijavi na druge posredovalne strežnike (dostop do zunanjih e-
virov). V bazi podatkov o članih ostanejo le tisti, kjer je v transakcijah zabeleženo, da je 
datum zadnjega "obiska" večji ali enak sistemskemu datumu minus 1 leto.  

2. Član nima obveznosti do knjižnice.  

To pomeni, da v nobenem oddelku ali enoti, za katere se zbirajo podatki o članu (vseh 
knjižnicah vzajemnega sistema članov, npr. KISUM) član nima: 

• evidentiranega (izposojenega, naročenega, rezerviranega, …) nobenega izvoda 
gradiva, 

• evidentirane nobene terjatve,  

• evidentirane nobene opombe o članu. 

3. Član nima veljavnega članstva več kot eno leto.  

Veljavnost članstva se določa na enega od naslednjih dveh načinov:  

• Če vodi knjižnica pri podatkih o članu polje "Datum zadnjega podaljšanja članstva", 
se datum poteka članstva izračuna tako, da se k (temu) datumu prišteje ali privzeto 
obdobje članstva za določeno kategorijo ali individualno nastavljeno obdobje 
članstva. 

• Če vodi knjižnica pri podatkih o članu polje "Datum poteka članstva", se upošteva ta 
datum.  

Pri brisanju podatkov o (neaktivnih) članih so izvzeti le člani, ki niso fizične osebe (kategorija 
124 – organizacijske enote ustanove, 125 – pravne osebe in 126 – enote za medoddelčno 
izposojo). 
 
Zaradi varnosti in zagotavljanja konsistentnosti baz podatkov v okviru segmenta 
COBISS2/Izposoja je treba postopek brisanja izvajati zunaj delovnega časa knjižnice. Da je 
zadoščeno zakonskim določilom, mora knjižnica izvajati paketno brisanje neaktivnih članov 
vsak dan. Sicer pa je algoritem zastavljen tako, da se noben neaktiven član ne more "izmuzniti",  
tudi kadar se paketno brisanje ne izvaja vsak dan. 
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3.3 Paketno začasno anonimiziranje podatkov 

Pred implementacijo te rešitve, je treba najprej pridobiti mnenje informacijske pooblaščenke. 

Postopek paketnega začasnega anonimiziranja podatkov je glede na kriterije za brisanje 
podatkov enak postopku za trajno brisanje podatkov, ki je opisan v poglavju 3.2. Razlikuje se le 
v načinu izvedbe izbrisa, ki dopušča možnost povrnitve podatkov o predhodno brisanih članih.  

Postopek anonimiziranja poteka na naslednji način: 

• Podatki o članu se zbrišejo iz baze podatkov o aktivnih članih, evidenčna številka člana 
pa ostane zaklenjena in posebej označena, da jo je možno obnoviti. V bazi podatkov 
ostanejo enaki podatki kot pri trajnem brisanju, in sicer datum in čas brisanja, oseba, ki je 
člana zbrisala, in razlog brisanja (član je neaktiven). 

• Vsi podatki o članu, razen osebnih podatkov, se prenesejo v ločeno datoteko brisanih 
članov. Seznam prenesenih podatkov je različen za različne vrste knjižnic in je podan v 
dodatku B. 

• Dostop do podatkov v datoteki transakcij za tega člana je onemogočen. 

Če član ponovno obišče knjižnico, se mu ob predložitvi članske izkaznice in osebni identifikaciji 
lahko članstvo obnovi pod staro evidenčno številko. To številko je možno naknadno aktivirati s 
prenosom anonimnih podatkov iz datoteke brisanih članov nazaj v bazo podatkov o aktivnih 
članih; dodati je treba osebne podatke, jih po potrebi spremeniti in člana ponovno vpisati pod 
staro številko. 

Obnovitev članstva se izvede z ukazom RECALL po naslednjem postopku: 

1. V knjižnico pride član, ki je bil zaradi neaktivnosti predhodno zbrisan iz baze podatkov o 
članih, in se identificira s člansko izkaznico. 

2. Ob poskusu prehoda v okolje izposoje program za podano evidenčno številko ugotovi, da 
pod to številko ni podatkov o članu in da so bili le-ti preneseni v datoteko o brisanih 
članih;  knjižničarja opozori, da je bil član (začasno) zbrisan iz baze podatkov. 

3. Knjižničar pojasni članu, da ga bo ponovno vpisal pod obstoječo številko izkaznice. 

4. Član izpolni novo pristopno izjavo s podatki za isto evidenčno številko, kot jo je že imel. 

5. Knjižničar  v ukazni vrstici osnovnega nivoja programa COBISS2/Izposoja izvede ukaz  
RECALL <evid. št.>. Odpre se vnosna maska z vsemi anonimnimi podatki, ki so bili ob 
brisanju preneseni v datoteko o brisanih članih. 

6. Na podlagi podatkov iz pristopne izjave knjižničar dopolni vnosno masko z osebnimi 
podatki in po potrebi spremeni obstoječe podatke. 

7. Na koncu shrani podatke o članu v bazo podatkov o aktivnih članih pod isto evidenčno 
številko, kot jo je član že uporabljal v preteklosti. Članu se evidentira tudi morebitna 
članarina za novo obdobje članstva. 

Postopek obnovitve članstva lahko izvaja knjižničar s posebnim pooblastilom. Uporabi ga lahko 
samo v primeru, če ima član originalno člansko izkaznico z evidenčno številko člana. Postopek 
obnavljanja članstva za člane, ki teh izkaznic nimajo, ampak se v knjižnici identificirajo z 
alternativnimi izkaznicami (npr. študentsko ali dijaško izkaznico), zaenkrat ni predviden.  
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4 Opis izvedbe postopka paketnega brisanja 
podatkov 

Brisanje neaktivnih članov, ki nimajo obveznosti do knjižnice, se izvaja v segmentu 
COBISS2/Izposoja z ukazom DELETE/INACTIVE. Izvede ga lahko samo oseba, ki ima 
uporabniško šifro s posebnim pooblastilom.  
 
Pred izvedbo postopka lahko pripravimo informativni seznam neaktivnih članov v segmentu 
COBISS2/Izpisi (seznam CIR011), ki bodo ob postopku zbrisani. Iz števila članov v seznamu 
lahko namreč ocenimo, koliko časa bi brisanja podatkov o teh članih trajalo (približno 1 sekunda 
na člana, odvisno od velikosti baze podatkov in števila podatkov pri članu).  
 
Po vnosu ukaza DELETE/INACTIVE za izvedbo postopka paketnega brisanja se prikaže meni z 
naslednjimi možnostmi: 

• postopek brisanja podatkov o neaktivnih članih, 
• preklic izvedbe postopka, 
• izpis seznama zbrisanih neaktivnih članov, 
• izpis seznama neaktivnih članov, ki niso bili izbrisani, 
• pregled sporočil o izvedbi postopka brisanja 
• izhod. 

 
Ob izvedbi postopka brisanja se vedno kreirata dva seznama: seznam zbrisanih članov (CIR011) 
in seznam članov, ki zaradi neporavnanih obveznosti do knjižnice niso bili zbrisani (CIR012). 
Vedno se kreira tudi datoteka s sporočilom o poteku in uspešnosti izvedbe postopka brisanja. 

4.1 Izvedba postopka brisanja podatkov o neaktivnih 
članih 

Po izbiri "postopek brisanja podatkov o neaktivnih članih" se odpre okno, v katerem izberemo 
vrsto brisanja: 

• trajno brisanje – opis rešitve je podan v poglavju 3.2,  
• začasno anonimiziranje – opis rešitve je podan v poglavju 3.3.  

 
 
> Trajno brisanje 
  Začasno anonimiziranje 
  Izhod 
 
 
Po izboru enega od načinov brisanja se v ukazni vrstici izpiše parameter "Čas aktiviranja", 
kamor vnesemo datum, uro in minuto, ko naj se sproži brisanje. Če vnesemo samo uro in minuto, 
se privzame tekoči datum. Če želimo, da se brisanje sproži takoj, ne vnesemo nobenega podatka 
in samo potrdimo s tipko ENTER. 
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Pomembno je upoštevati, da se pri brisanju podatkov o članih izvaja sprotno indeksiranje, ki v 
primeru velikega števila zbrisanih članov upočasni vpis novih članov oz. ažuriranje članov v 
izposoji. Zato je obvezno, da se brisanje preloži v čas, ko ne moti redne izposoje. 
 
Primer  vnosa: 
Čas aktiviranja: 10.04.2008 22:30  postopek se bo sprožil 10. aprila 2008 ob 22:30 
Čas aktiviranja: 22:30   postopek se bo sprožil danes ob 22:30 
Čas aktiviranja:    postopek se bo sprožil takoj 
 
Preden se sproži postopek, se v posebnem oknu izpiše še opozorilo:  

 
POZOR: Zbrisali se bodo vsi podatki o neaktivnih članih brez obveznosti, ki 
po <dd.mm.llll> niso imeli več zabeležene nobene transakcije. Po izvedbi 
postopka bodo podatki trajno zbrisani iz baze podatkov o članih. 

 
Začetek brisanja članov: datum ura:minuta 
 
 
  
ali 
 
POZOR: Zbrisali se bodo vsi podatki o neaktivnih članih brez obveznosti, ki 
po <dd.mm.llll> niso imeli več zabeležene nobene transakcije. Po izvedbi 
postopka bodo podatki zbrisani iz baze podatkov o članih, pri čemer obstaja 
možnost obnovitve članstva pod isto evidenčno številko. 

 
Začetek brisanja članov: datum ura:minuta 
 
 
 
Izpiše se tudi zahteva za potrditev izvajanja izbranega  postopka: Ali res želite izvesti 
postopek brisanja (D/N)?  
 
Šele s pritiskom na tipko D (da) se aktivira postopek, ki ob določenem času sproži brisanje. V 
nasprotnem primeru se program vrne v osnovni meni za brisanje. 
 
Po brisanju podatkov ostanejo v bazi podatkov o aktivnih članih samo naslednji podatki: 
evidenčna številka zbrisanega člana, datum brisanja zapisa, ime osebe, ki  je izvedla brisanje, in 
koda razloga za brisanje ("neaktivni član"). 

4.2 Preklic izvedbe postopka  

Če smo aktivirali postopek za brisanje neaktivnih članov,  samo brisanje pa se še ni sprožilo, ker 
smo navedli čas aktiviranja v prihodnosti, lahko brisanje podatkov naknadno prekličemo. V 
meniju izberemo opcijo "preklic izvedbe postopka". Če je proces za brisanje še v čakalni vrsti, se 
izpišejo osnovni podatki o procesu, npr. 
<ime procesa>   Hold until 10-Apr-2008 23:30 

v ukazni vrstici pa vprašanje: 
Želite preklicati izvedbo brisanja podatkov o neaktivnih članih (D/N)? 
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Če odgovorimo pritrdilno, se postopek brisanja ustavi, baza podatkov o članih pa ostane 
nespremenjena. 

Postopka brisanja neaktivnih članov ne moremo preklicati, če se je brisanje že začelo izvajati. 

4.3

4.4

4.5

 Izpis seznama zbrisanih neaktivnih članov 

Po izbiri "izpis seznama zbrisanih neaktivnih članov" se odpre meni z datotekami CIR011.LST s 
seznamom zbrisanih članov. Ob imenu datoteke je tudi datum izdelave seznama. S tipkami za 
pomik lahko izberemo datoteko, za katero želimo izpis. Po izbiri se izpiše nov meni, kjer je 
možno izbirati med izpisom na zaslon ali na tiskalnik. Oblika seznama je podana v dodatku A.1. 

 Izpis seznama neaktivnih članov, ki niso bili zbrisani 

Po izbiri "izpis seznama neaktivnih članov, ki niso bili zbrisani" se odpre meni z datotekami 
CIR012.LST s seznamom članov, ki niso bili zbrisani, in evidentiranim gradivom oz. terjatvami. 
Ob imenu datoteke je tudi datum izdelave seznama. S tipkami za pomik lahko izberemo 
datoteko, za katero želimo izpis. Po izbiri se izpiše nov meni, kjer je možno izbirati med izpisom 
na zaslon ali na tiskalnik. Oblika seznama je podana v dodatku A.2. 

 Pregled sporočil o izvedbi postopka brisanja 

Po izbiri "pregled sporočil o izvedbi postopka brisanja" se odpre meni s seznamom datotek 
CIR011.LOG, ki vsebujejo programska sporočila o izvajanju postopka paketnega brisanja. Pri 
vsakem zagonu postopka za brisanje neaktivnih članov se namreč zapišejo programska dogajanja 
v novo datoteko (logging). Ob imenu datoteke je tudi datum izdelave seznama. S tipkami za 
pomik lahko izberemo datoteko, v kateri preverimo, ali se je postopek brisanja izvedel pravilno. 
Po izbiri se izpiše nov meni, kjer je možno izbirati med izpisom na zaslon ali na tiskalnik. 
 
Posamezna datoteka s sporočili vsebuje naslednje podatke: skupno število prebranih zapisov s 
podatki o članih, število zapisov, ki so bili zbrisani iz baze podatkov, in število zapisov, ki niso 
bili izbrisani, ker imajo člani neporavnane obveznosti do knjižnice. Izpišejo se tudi morebitne 
nepravilnosti, kot npr. "Zapis o članu <evid. št.>je bil v času brisanja zaklenjen in ga ni bilo 
možno zbrisati". 
 
 
Reference: 
 
[1] Predlog dopolnitev programske opreme COBISS2/Izposoja: Brisanje podatkov o 

neaktivnih članih, ki nimajo obveznosti do knjižnice, IZUM, 3. 10. 2003 
 

[2] Zakon o knjižničarstvu ZKnj-1 (Ur. l. RS, 87/2001) 
 

[3] Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Ur. l. RS 86/2004) 
 

[4] Okrogla miza ZBDS "Varovanje, zbiranje, obdelava in hramba osebnih podatkov", 
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Posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Bled, 23. 10. 2007 
 

[5] Objava ZBDS pred posvetom ZBDS 23. 10. 2007: Vsem knjižnicam! Zadeva: Varstvo 
osebnih podatkov, ki jih vodijo knjižnice; objava na spletu in v Prilogi Knjižničarskih 
novic 17(2007) 4–5 
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A Primer izpisa pripravljenih seznamov 

 

A.1 Seznam zbrisanih neaktivnih članov 

 
 
   COBISS   K o o p e r a t i v n i    o n l i n e   b i b l i o g r a f s k i  s i s t e m   i n    s e r v i s i   COBISS 
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor                                                                    26.03.2008 
CIR011 Seznam neaktivnih članov, brisanih na dan 26. 3. 2008                                                         Stran: 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zap.št.  Evid.  Kategorija        Priimek in ime      Datum        Ulica in hišna  št.      Poštna  št.           Datum vpisa 
 št.      št.                                         rojstva                               in kraj 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
1.     0100042  004 študenti      BARBALIČ Lojzka     12.12.1986   Maistrova 77             2000 Maribor           03.04.1996 
                (redni)   
                                    
2.     0100048  014 zaposleni v   Cipot Rudi          08.05.1959   Aškerčeva 46             1000 Ljubljana         18.05.1998 
                matični ustanovi                             
 
3.     0100050  011 upokojenci    DOLENC Srečko       31.05.1928   Gospsvetska 55           2000 Maribor           25.07.1997 
 
... 
 
 
 

A.2 Seznam neaktivnih članov, ki niso bili zbrisani 

4589 
   COBISS   K o o p e r a t i v n i    o n l i n e   b i b l i o g r a f s k i  s i s t e m   i n    s e r v i s i   COBISS 
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor                                                                    26.03.2008 
CIR012 Seznam neaktivnih članov z obveznostmi, ki 26.03.2008 niso bili zbrisani                                      Stran: 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Z.št.Evid.št.  Priimek in ime        odd.  Seznam evidentiranega gradiva           datum poteka      status            znesek 
                                               Koda  Opis terjatve                                   gradiva            v EUR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
1.   0100088   Hojnik Alojz            01    IN=1990000222 TI=Hiša Marije Pomočnice  10.01.2008       C  
                                       01    IN=1990002177 TI=High on New York       10.01.2008       C 
                                       01    ID=876554 TI=Križ na prsih              15.06.2008       R 
                                       01      1OP   1.opomin                                                           15,00 
                                       01      2OP   2. opomin                                                          22,25    
                                       01      ZAM01 zamudnina-knjige                                                   82,13 
 
2.   0100551   Ameršek Jožica          06      FOTA4 fotokopije A4                                                       5,00 
 
3.   0100664   Jankovič Mirko          02    IN=199800221 TI=Cvetje v jeseni         18.05.2001       C 
                                               ZAM01 zamudnina-knjige                                                   20,00 
4.   0200888   Petrovič Branko         MI    Član trdi, da si ni izposodil knjige IN=1266887263 
 
... 
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B Primeri vnosnih mask z osebnimi podatki, ki se 
brišejo 

Prikazani so primeri nekaj tipičnih vnosnih mask za posamezne vrste knjižnic. Polja, ki so 
izpisana poudarjeno, se pri brisanju ne prenesejo v bazo podatkov o brisanih članih in se zato ne 
obnovijo. 

B.1 Visokošolske in univerzitetne knjižnice 

Redni študenti: 

Vpisna številka člana 

Priimek in ime 
Kategorija 

Privilegiji 

Omejitve 

Datum rojstva 
Št. indeksa 

Ulica in h. številka 
Poštna številka in kraj 

Telefon doma 

Ulica in hišna št. začas. biv. 
Poštna št. in kraj začas. biv. 

Univerza 

Fakulteta 

Smer/program študija 

Stopnja študija 

Letnik študija 

Indikator opominov 

Indikator naslavljanja opominov 

Način obv. o rez. gradivu 

Veljavnost članstva 

Datum prvega vpisa 

Datum poteka članstva 

Podpis izjave ob vpisu 
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B.2 Specialne knjižnice 

Zaposleni v matični enoti: 

Vpisna številka člana 

Priimek in ime 
Kategorija člana 

Privilegiji 

Omejitve 

Datum rojstva 
Akad. naziv 

Ulica in hišna št. 
Poštna št. in kraj 

Telefon v podjetju 
Oddelek zaposlitve 

Indikator opominov 

Indikator naslavljanja opominov 

Datum prvega vpisa 

Datum podaljšanja članstva 

Podpis izjave ob vpisu 

B.3 Splošne knjižnice 

Predšolski otroci: 

Vpisna številka člana 

Priimek in ime 

Privilegiji 

Omejitve 

Datum rojstva 

Priimek in ime starša/skrbnika 

Ulica in hišna št. 

Poštna št. in kraj 

Občina 

Krajevna skupnost 

Telefon doma 
1. interesno območje 
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2. interesno območje 

Maksim. št. izposojenih izvodov 

Indikator opominov 

Indikator naslavljanja opominov 

Datum prvega vpisa 

Datum podaljšanja članstva 

Podpis izjave ob vpisu 

 

Zaposleni: 

Vpisna številka člana 

Priimek in ime 
Privilegij 

Omejitve 

Način obveščanja o rez. gradivu 

Datum rojstva 
Stopnja šol. izobrazbe 

Ulica in hišna št. 
Poštna št. in kraj 

Občina 

Krajevna skupnost 

Telefon doma 

Ulica in hišna št. začas. biv. 

Poštna št. in kraj začas. biv. 

Občina začas. biv. 

Naziv podjetja zaposlitve 

Telefon v podjetju 
1. interesno območje 

2. interesno območje 

3. interesno območje 

4. interesno območje 

Maksim. št. izpos. izvodov 

Indikator opominov 

Veljavnost članstva 

Indikator nastavljanja opominov 

Datum prvega vpisa 
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Datum podaljšanja članstva 

Podpis izjave ob vpisu 

 

B.4 Šolske knjižnice 

Dijaki: 

Vpisna številka člana 

Priimek in ime 
Št. dijaške izkaznice 

Št. drugega osebnega dok. 

Datum rojstva 
Kategorija člana 

Opomba o članu 

Privilegiji 

Omejitve 

Državljanstvo 

Ulica in hišna št 
Poštna št. in kraj 

Telefon doma 
Srednja šola 

Letnik srednje šole 

Oddelek srednje šole 

Indikator opominov 

Indikator naslavljanja opom. 

Datum prvega vpisa 

Datum podaljšanja članstva 


