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 Datum:    6. 12. 2012 
 Št.: 484/02-bl 
  (priloga) 
 

Programska oprema COBISS3, V5.2-00 

Opis novosti – velja za vse segmente 
 
 
V programski opremi COBISS3, V5.2-00, smo vključili naslednji spremembi: 
 
 
1. Prijava v programsko opremo COBISS3 
  

V prijavnem oknu Prijava v COBISS3 je spremenjeno ime povezave, ki omogoča 
dostop do portala Izobraževanje in spremembo gesla za prijavo v programsko opremo 
COBISS. 

 
2. Bližnjice do objektov v brskalniku 
  

V delu okna brskalnika, kjer je prikazan seznam bližnjic do objektov, lahko odslej 
izberemo več bližnjic hkrati: 

• če so bližnjice, ki jih želimo izbrati, v seznamu izpisane druga za drugo, kliknemo 
prvo bližnjico, pritisnemo in držimo tipko <Shift>, kliknemo zadnjo želeno 
bližnjico in tipko <Shift> spustimo, 

• če bližnjice, ki jih želimo izbrati, v seznamu niso izpisane druga za drugo, 
kliknemo prvo bližnjico, pritisnemo in držimo tipko <Ctrl>, kliknemo posamezne 
bližnjice in po zadnji želeni bližnjici spustimo tipko <Ctrl>. 

Izbrane bližnjice do objektov lahko zbrišemo  (metoda Bližnjice / Zbriši) ali pa objekte, 
do katerih kažejo izbrane bližnjice, pregledamo v pregledovalniku (metoda Bližnjice / 
Pokaži). 

 
 
Pripravila: 
Bojana Lešnik 
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Programska oprema COBISS3, V5.2-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Katalogizacija 
 
 
V segmentu COBISS3/Katalogizacija smo v verzijo 5.2-00 vključili naslednjo dopolnitev: 
 
 
1. Shranjevanje polj za vsebinsko obdelavo 
  

Dopolnili smo postopek shranjevanja polj iz bloka 6XX – Blok za vsebinsko analizo. 

Katalogizator se lahko odloči, ali se bodo pri shranjevanju zapisa v COBIB polja za 
vsebinsko obdelavo prekrila ali pa se bodo ohranila tista, ki so bila v zapisu pred 
urejanjem. 

  
 
Pripravila: 
Simona Tušek 
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Programska oprema COBISS3, V5.2-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Nabava 
 
 
V segmentu COBISS3/Nabava smo v verzijo 5.2-00 vključili naslednji dopolnitvi: 
 
 
1. Prenos cene v postavki naročila 
  

Pri dokupu gradiva lahko v urejevalniku Postavka naročila prenesemo ceno iz postavk v 
nabavnih listinah iz predhodnih nabavnih postopkov ali iz polj 996/997. 

 

2. Dopolnitev kontrole pri oblikovanju kompletov 
  

Pri oblikovanju kompletov pri postavkah dobavnice smo dodali pogoj, da morajo imeti 
vse enote enega kompleta enake podatke v podpoljih 996p, 996q in 996u. 

 
 
Pripravila: 
Tanja Turšek 
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Programska oprema COBISS3, V5.2-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Zaloga 
 
 
V segmentu COBISS3/Zaloga smo v verzijo 5.2-00 vključili naslednje spremembe: 
 
 
1. Preverjanje, ali je gradivo evidentirano v izposoji 
  

Pri spreminjanju podatkov preko inventarne številke ali številke za izposojo se preverja, 
ali je gradivo evidentirano v izposoji. Če je gradivo evidentirano v izposoji, izvodu ni 
mogoče spremeniti podlokacije preusmeritve (e\E) in datuma preusmeritve (e\D). Pri tem 
postopku in pri postopku spreminjanja statusa v več poljih v zapisu prav tako ni mogoče 
spremeniti statusa (q), razen pri tistem izvodu, ki ima v izposoji status O. 

Prav tako se preverja, ali je gradivo evidentirano v izposoji pri spreminjanju signature 
preko inventarne številke ali številke za izposojo, kjer takšnemu izvodu ni mogoče 
spremeniti številčenja v sig. – ozn. dela (d\x) in podlokacije (d\l). 

 
2. Določitev statusa (q)  
  

Poleg tega, da lahko v urejevalniku Polje 996/997 vrednost statusa (q) določimo tako, da 
v vnosno okno vpišemo želeno vrednost ali jo izberemo iz šifranta, lahko na takšen način 
določimo novo vrednost statusa tudi pri spreminjanju podatkov preko inventarne številke 
ali številke za izposojo ter pri spreminjanju statusa v več poljih v zapisu. Če želimo status 
brisati, vnosno okno pustimo prazno. 

 

3. Dopolnjena kontrola pri dodajanju enote v komplet 
  

Vse enote v kompletu morajo imeti enake podatke o zalogi tudi v podpoljih u, p in q. Če 
želimo v komplet dodati enoto, ki ima v zapisu v teh podpoljih drugačne podatke kot jih 
ima vodilna enota, nas bo program na to opozoril. Če nadaljujemo postopek dodajanja 
enote v komplet, se bodo ti podatki pri dodani enoti programsko poenotili s podatki pri 
vodilni enoti.  

 
  
Pripravila: 
Renata Habjanič 
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 Programska oprema COBISS3, V5.2-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Izposoja 
 
 
V segmentu COBISS3/Izposoja smo v verzijo 5.2-00 vključili naslednje spremembe in 
novosti:  
 
 
1. Rezervacije gradiva 
 

Gradivo je možno rezervirati: 

• v knjižnici v segmentu COBISS3/Izposoja 

• preko COBISS/OPAC-a  

 
Rezervacije gradiva v segmentu COBISS3/Izposoja 
Odslej je možno v segmentu COBISS3/Izposoja za člana rezervirati prosto ali neprosto 
gradivo iz lokalne baze podatkov domače knjižnice. Rezervacijo gradiva je možno 
evidentirati, če gremo v okno Katalog iz urejevalnika Gradivo domače knjižnice. V 
oknu Katalog najprej gradivo poiščemo, nato v seznamu izberemo gradivo, ki ima 
najugodnejši status za uporabnika in ga rezerviramo s klikom na gumb Rezerviraj. Ob 
rezervaciji neprostega gradiva se član uvrsti na seznam rezervacij. Gradivo najprej dobi 
član na vrhu seznama rezervacij, saj si je prvi rezerviral gradivo.  

 

Rezervacije gradiva preko COBISS/OPAC-a 
 Knjižnica lahko svojim članom ponudi možnost rezervacije gradiva preko 
COBISS/OPAC-a.   Ta možnost se na zahtevo knjižnice vključi s posebnim parametrom. 
Član lahko sam evidentira rezervacijo gradiva, če ima urejen dostop do servisa Moja 
knjižnica v COBISS/OPAC-u (ima geslo in zanj ne veljajo omejitve pri izposoji). 

Knjižnica lahko sama določi sporočilo, ki se bo izpisalo ob rezervaciji gradiva preko 
COBISS/OPAC-a (z metodo Kontaktni podatki in informacije za COBISS/OPAC v 
razredu Domača knjižnica). 

 
Preklic rezervacije gradiva preko COBISS/OPAC-a 
Na zahtevo knjižnice se lahko s posebnim parametrom vključi možnost preklica 
rezervacije preko COBISS/OPAC-a, pri čemer je možno omejiti preklic samo na 
rezervacije z določenim statusom (O – rezerviran prost izvod, W – čaka na polici na 
člana, R – rezervirano neprosto gradivo). 

 
Sprotno spremljanje rezervacij, izvedenih v segmentu COBISS3/Izposoja in preko 
COBISS/OPAC-a  
V segmentu COBISS3/Izposoja moramo rezervirano prosto gradivo poiskati in umakniti 
na posebno polico za prispelo rezervirano gradivo, kjer čaka na člana, da ga prevzame. 
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Rezervacije prostega gradiva preko COBISS/OPAC-a evidentira član sam, zato moramo 
sproti spremljati te rezervacije in tudi to gradivo umakniti na posebno mesto. Ker lahko 
član rezervacijo gradiva preko COBISS/OPAC-a prekliče,  je gradivo smiselno vrniti na 
police ali v skladišče, če je bila rezervacija zanj preklicana. 

Sprotno spremljanje novoprispelih rezervacij in preklicanih rezervacij je možno na dva 
načina: 

• na osnovi seznama novih rezervacij, ki ga pripravimo z metodo Obdelaj 
rezervacije v razredu Neprosto gradivo, 

• na osnovi sprotnih obvestil, ki prispejo na e-naslov knjižnice (vpis pri "E-naslov 
za rezervacije" z metodo Kontaktni podatki in informacije za COBISS/OPAC 
v razredu Domača knjižnica ali pri podatkih o oddelku knjižnice). 

 
Priprava rezerviranega gradiva za prevzem 
Če želimo evidentirati, kdaj je rezervirano prosto gradivo pripravljeno za prevzem, 
uporabimo metodo Pripravi rezervirano gradivo za prevzem v razredu Neprosto gradivo. 
Z metodo označimo, da je rezervirano prosto gradivo (gradivo s statusom O) dejansko 
pripravljeno za člana (gradivo s statusom W), ki je prost izvod rezerviral. Člana, ki je 
gradivo rezerviral, obveščamo na način, ki ga je član izbral med ponujenimi možnostmi 
(e-pošta itd.), gradivo pa odložimo na za to predvideno polico za prispelo rezervirano 
gradivo. Hkrati lahko v izvod gradiva vložimo listek s podatki o rezervaciji, ki se zmeraj 
izpiše, razen če na zahtevo knjižnice s posebnim parametrom izpis tega listka prekličemo.  

Pred izvedbo postopka je treba pripraviti seznam rezerviranega prostega gradiva (metoda 
Obdelaj rezervacije v razredu Neprosto gradivo), na osnovi katerega gradivo v knjižnici 
poiščemo in ga odložimo na polico za prispelo rezervirano gradivo, kjer čaka na člana, ki 
je gradivo rezerviral.  

 

Dodelitev rezerviranega gradiva in obveščanje članov o prispeli rezervaciji 
Ko član, ki je imel gradivo evidentirano, vrne gradivo ali prekliče rezervacijo, se 
rezervirano gradivo samodejno dodeli naslednjemu članu z rezervacijo. Člana o prispetju 
rezerviranega gradiva obvestimo pisno na način, ki si ga je sam izbral (e-pošta, SMS-
obvestilo), ali s telefonskim klicem. Gradivo opremimo z listkom s podatki o članu, ki je 
prvi na seznamu rezervacij, nato pa izvod odložimo na polico za prispelo rezervirano 
gradivo.  

V evidenci gradiva pri članu (okno Gradivo domače knjižnice), pri katerem je 
evidentirana rezervacija gradiva, se status gradiva spremeni iz R –  rezervirano neprosto 
gradivo v W – čaka na člana (rezervacija).  
 

Vpogled v seznam rezervacij 
Metoda Preglej za vpogled v stanje gradiva je dopolnjena tako, da se izpiše tudi seznam 
rezervacij pri gradivu: kdo ima gradivo rezervirano in kdaj je bila rezervacija 
evidentirana. Člani z rezervacijo gradiva so razvrščeni v seznamu rezervacij glede na  
datum evidentiranja rezervacije. 
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Urejanje seznama rezervacij 
Seznam rezervacij je možno urejati ročno z metodo Spremeni mesto rezervacije. Metoda 
je dostopna v oknu Vpogled v stanje gradiva, ki se odpre ob uporabi metode Preglej. Za 
spremembo vrstnega reda članov v seznamu rezervacij potrebujemo posebno pooblastilo 
(I_REZ – urejanje seznama rezervacij). 
 

Paketno brisanje rezervacij, ki jim je potekel rok veljavnosti 
Ob evidentiranju rezervacije se na osnovi nastavitve v tabeli časovnih parametrov  
programsko izračuna datum, do katerega velja rezervacija. Če član do tega datuma v 
knjižnici ne prevzame gradiva, se šteje, da rezervacija ni več aktualna. Rezervacije, ki jim 
je potekel rok veljavnosti, lahko brišemo z metodo Briši potekle rezervacije v razredu 
Neprosto gradivo.  

 

Nastavitev omejitev za rezervacije 
V zvezi z  rezervacijo gradiva je možno postaviti omejitve, ki so lahko vezane na gradivo 
ali člana: 

• če knjižnica ne dovoli rezervirati posamezne vrste gradiva, ne določi časa 
veljavnosti rezervacije v tabeli časovnih parametrov ali vpiše 0d, 

• če je za izvod določen status ali stopnja dostopnosti, ki pogojuje izposojo gradiva, 
je tudi rezervacija gradiva možna samo s potrditvijo izposojevalca; rezervacija 
takega gradiva preko COBISS/OPAC-a ni možna, razen če je na zahtevo 
knjižnice vključen posebni parameter, 

• če je za izvod določen status ali stopnja dostopnosti, ki onemogoča izposojo 
gradiva, tudi rezervacija ni možna, 

• če velja za člana katera od omejitev (Onemogočen obisk, Samo dostop do 
interneta,  Zadržana izkaznica, Prepoved rez. COBISS/OPAC), rezervacija 
gradiva zanj ni možna, 

• možno je določiti omejitev števila rezervacij pri posameznem članu ("Omejitev 
štev. rezervacij (I)"), 

• možno je določiti omejitev števila rezervacij za določeno skupino članov 
(kategorijo članov), ki velja za rezervacije v knjižnici, 

• možno je določiti omejitev števila rezervacij za določeno skupino članov 
(kategorijo članov), ki velja za rezervacije preko COBISS/OPAC-a, 

• možno je določiti omejitev števila rezervacij za določeno vrsto gradiva (npr. video 
DVD). 

Kadar je omejitev števila rezervacij določena na več nivojih, se omejitve upoštevajo v 
naslednjem vrstnem redu: član, kategorija člana, knjižnica oziroma oddelek. 

Možnost rezervacije gradiva in preklica rezervacije preko COBISS/OPAC-a je na 
zahtevo knjižnice vključena s posebnimi parametri. 
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2. Izposoja gradiva v čitalnico 
 

Odslej je možno evidentirati tudi izposojo v čitalnico. Postopek je enak postopku 
izposoje na dom, pri tem pa v oknu Gradivo domače knjižnice ali Katalog kliknemo 
izbirni gumb V čitalnico. Na zahtevo knjižnice, ki večino gradiva izposoja samo v 
čitalnico, je možno s posebnim parametrom določiti, da je privzeto označen izbirni gumb 
V čitalnico.  

Datum poteka je enak datumu izposoje, ker se gradivo praviloma izposoja samo za en 
dan. Za gradivo, izposojeno v čitalnico, lahko v ceniku določimo drugačno ceno 
zamudnine kot za gradivo, izposojeno na dom. V omejitvah poslovanja lahko določimo 
tudi omejitev števila izposojenih izvodov v čitalnico na člana. 

 
3. Izpisi o rezerviranem gradivu in gradivu, izposojenem v čitalnico (segment 

COBISS3/Izpisi) 
 

Rezervirano gradivo in gradivo, izposojeno v čitalnico, se odslej izpiše tudi na naslednjih 
izpisih: 

• zadolžnica  –  rezervirano gradivo se izpiše v posebni rubriki Rezervirano 
gradivo, gradivo, izposojeno v čitalnico, pa v rubriki Izposojeno gradivo, 

• I-G-01: Gradivo po transakcijah, 

• I-G-02: Najbolj iskano gradivo  –  dodan je še seznam najbolj iskanega gradiva 
glede na število rezervacij; število naslovov je povečano z 10 na 50, 

• I-CG-01: Člani z evidentiranim gradivom – izpis je preimenovan, ker se v njem 
razen izposojenega izpiše tudi rezervirano gradivo, 

• I-CG-02: Gradivo po statusu, 

• I-CG-03: Člani in iztekajoči se rok izposoje, 

• I-CG-04: Obvestilo o iztekajočem se  roku izposoje (pošta), 

• I-CG-05: Obvestilo o iztekajočem se roku izposoje (e-pošta), 

• I-STA-G01-I-STA-G07: Statistika izposoje gradiva po različnih kriterijih  –  
upoštevana je tudi izposoja gradiva v čitalnico, 

• I-STA-C01, I-STA-C02, I-STA-C04 in I-STA-C05: Statistika obiska članov po 
različnih kriterijih – upoštevani so tudi obiski članov v knjižnici zaradi 
rezervacije gradiva in izposoje v čitalnico; umaknjena je možnost izbire transakcij 
pri parametru poizvedbe "Transakcija", ker se v teh statistikah upoštevajo samo 
obiski članov v knjižnici, ob katerih je bila evidentirana katera izmed naslednjih 
transakcij: vpis člana, sprememba podatkov o članu, sprememba številke 
izkaznice, izposoja na dom, izposoja v čitalnico, rezervacija neprostega gradiva, 
rezervacija prostega gradiva, podaljšanje roka izposoje, sprememba datuma 
poteka, vračilo gradiva, začetek kroženja serijske publikacije, zaključek kroženja 
serijske publikacije, 

• I-STA-T01 in I-STA-T02: Transakcije po različnih kriterijih  –  v dveh novih 
statistikah se upoštevajo vse transakcije, ki jih izberemo ob pripravi izpisa pri 
parametru "Transakcija" (tudi npr. 64 – rezervacija prostega gradiva preko 
COBISS/OPAC-a). 
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4. Opomini 
 

Priprava in izpis opominov 
 Odslej je možno programsko evidentiranje opominov za gradivo, ki mu je potekel rok 
izposoje, in hkrati evidentiranje terjatve za opomin. Knjižnica lahko določi časovne 
kriterije za opomine v tabeli časovnih parametrov, ceno posameznega opomina pa v 
ceniku.  

Na zahtevo knjižnice je s posebnimi parametri možno vključiti: 

• da se stroški opominov zaračunajo za vsak izvod gradiva posebej; sicer se 
zaračunajo na opomin, ne glede na število izvodov gradiva, za katero je član 
prejel opomin, 

• število opominov, ki jih član lahko prejme za posamezni izvod; privzeto število je 
4, 

• programsko postavitev omejitve Prepoved izposoje na dom pri članu ob prejemu 
zadnjega opomina, 

• možnost podaljšanja roka izposoje gradiva, za katero je član prejel opomin; 
privzeta nastavitev je, da podaljšanje ni možno 

• programsko blokado izposoje, podaljšanja roka izposoje in rezervacije gradiva pri 
članu, če je vsaj za en izvod potekel rok izposoje, 

• format obrazca za opomin in pozicijo izpisa naslovnika na formatu obrazca A4; 
privzeta nastavitev je A4 z izpisom naslovnika na levi strani. 

Opomine je možno izpisati takoj po pripravi opominov ali kasneje v segmentu 
COBISS3/Izpisi (izpis I-O-01: Opomini). Če opomine izpišemo v segmentu 
COBISS3/Izposoja z metodo Pošlji po zaključku priprave opominov ali Pošlji opomine 
v razredu Opomini, se razume, kot da so poslani članom in jih ni več možno preklicati. V 
segmentu COBISS3/Izpisi je možno pripraviti tudi seznam prejemnikov opominov glede 
na datum priprave opominov (izpis I-O-02: Seznam prejemnikov opominov).  

Podatki o opominu se izpišejo v barvah, da je takoj viden status opomina: 

• rdeča = opomin je pripravljen, a še ni bil poslan, 

• črna = opomin je bil poslan, gradivo pa še ni vrnjeno, 

• zelena = opomin ni več veljaven, saj je vrnjeno vse gradivo. 
Za pripravo in pošiljanje opominov potrebujemo posebno pooblastilo (I_OPM – izdelava 
opominov). 

 
Preklic nazadnje pripravljenih opominov in brisanje posameznega opomina 
Pripravljene opomine, ki še niso bili poslani, lahko prekličemo z metodo Prekliči 
opomine v razredu Opomini. Ob tem se programsko zbriše tudi morebitna terjatev za 
opomin.  

Možno pa je brisati tudi posamezni opomin pri članu, če opomin še ni bil poslan (rdeča 
barva opomina) ali je bilo gradivo že vrnjeno (zelena barva opomina). 

Za preklic in brisanje opominov potrebujemo posebno pooblastilo (I_OPM – izdelava 
opominov). 
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5. E-obveščanje 
 

Odslej lahko knjižnica svojim članom ponudi dodatne možnosti e-obveščanja (e-pošto in 
SMS-obvestila): 

• obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu, 

• obvestilo o poteku rezervacije, 

• obvestilo o skorajšnjem opominu, 

• obvestilo o poteku članstva. 
Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu se pošlje samodejno ob vračilu rezerviranega 
gradiva, obvestilo o poteku rezervacije pa ob brisanju rezervacije, ki ji je potekel rok 
veljavnosti.  

Samodejno pošiljanje obvestil o skorajšnjem opominu (privzeto 3 dni, preden bi član 
dobil opomin) in o poteku članstva (privzeto 7 dni pred potekom članstva) se vključi na 
zahtevo knjižice. Koliko dni prej se pošlje obvestilo, je možno na zahtevo knjižnice 
določiti s posebnim parametrom. 

 
6. Stalne rezervacije serijskih publikacij 
 

Odslej je možno evidentirati stalne rezervacije in kroženje serijskih publikacij tudi za 
način kroženja, pri katerem se zvezek serijske publikacije med kroženjem vrača v 
knjižnico. Zvezek, ki je v kroženju, lahko ob vračilu takoj dodelimo naslednjemu članu iz 
seznama stalnih rezervacij. 

 
7. Vračanje gradiva iz učbeniškega sklada v katerem koli oddelku 
 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom omogočiti vračanje gradiva, ki je 
izposojeno v oddelku za učbeniški sklad, v katerem koli drugem oddelku.  

 
8. Statistika transakcij 
 

V segmentu COBISS3/Izpisi (v skupini Statistike) sta dodani dve novi statistiki I-STA-
T01: Transakcije – po kategoriji člana/mesecih in I-STA-T02: Transakcije – po kategoriji 
člana/dnevih. Statistiki vsebujeta skupno število vseh transakcij, ki so bile izbrane ob 
pripravi izpisa. Transakcije so razvrščene glede na kategorijo članov po posameznih 
mesecih oziroma dnevih v izbranem obdobju. Za razliko od statistik obiska, kjer se šteje 
za en obisk posameznega člana samo ena transakcija v knjižnici v obdobju 60 minut, se v 
statistikah transakcij upoštevajo vse transakcije pri članu, tudi transakcije preko 
COBISS/OPAC-a (npr. rezervacija gradiva).  

 
 
Pripravila: 
Mira Folnovič 
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V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja smo v verzijo 5.2-00 vključili naslednji 
dopolnitvi: 
 
 
1. Razvrščanje podatkov v seznamih rezerviranega in izposojenega gradiva domače 

knjižnice 
  

Odslej lahko v seznamih rezerviranega in izposojenega gradiva domače knjižnice 
razvrščamo podatke po različnih kriterijih. Podatke v teh seznamih razvrstimo tako, da 
kliknemo ime stolpca. Glede na to, ali so podatki besedni ali številčni, se razvrstijo 
naraščajoče ali padajoče po abecedi ali po številkah. 

Do seznamov rezerviranega in izposojenega gradiva domače knjižnice dostopamo tako, 
da poiščemo in izberemo objekt Domača knjižnica in nato eno od metod Prikaži 
seznam rezerviranega gradiva (MI), Prikaži seznam prispelega rezerviranega 
gradiva (MI) ali Prikaži seznam izposojenega gradiva (MI).  

 
2. Dopolnitev seznama novoprispelih COBISS/OPAC-obvestil – prošenj za podaljšanje 

roka izposoje 
  

V seznamu novoprispelih COBISS/OPAC-obvestil – prošenj za podaljšanje roka izposoje 
se med podatki o posameznem obvestilu odslej izpiše tudi datum, do katerega mora 
naročnik vrniti gradivo (stolpec "Datum pričakov. vrnitve"). Podatek je ob izbiri 
prejetega obvestila viden tudi v brskalniku v delu okna s seznamom atributov, dodan pa 
je tudi v iskalnik Prejeto obvestilo, v seznam iskalnih polj in v seznam atributov, ki 
sestavljajo privzeti prikaz rezultatov iskanja.  

Seznam obvestil pogledamo tako, da najprej izberemo razred Prispeli 
zahtevki/obvestila, nato pa med povezavami izberemo mapo COBISS/OPAC-obvestila 
(podaljšanje). 

 
 
Pripravila: 
Bojana Lešnik 
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