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2.6 SPLOŠNO VELJAVNI UKAZI 

Na osnovnem nivoju lahko izvajamo tudi splošno veljavne ukaze: 

• nastavitev datuma izvajanja postopkov (ukaz DATE) 
• ažuriranje časovnih parametrov izposoje (ukaz EDIT TIMEPAR) 
• ažuriranje lokalnih šifrantov (ukaz EDIT CODES) 
• ažuriranje parametrov izpisov v izposoji (ukaz EDIT FORM) 
• oblikovanje zaglavja v zadolžnici (ukaz EDIT HEADER) 
• ažuriranje koledarja v izposoji (ukaz EDIT CALENDAR) 
• inicializacija parametrskih datotek, ki določajo način dela v segmentu 

COBISS2/Izposoja (ukaz INIT)  
• spreminjanje vrednosti parametrov, od katerih je odvisno delovanje 

programa (ukaz SET UP)  
• pregled privzetih vrednosti parametrov za izposojo (ukaz 

?PARAMETERS)  
• kontrola dnevnega priliva v blagajno (?MONEY) 
• nastavitev uporabniškega gesla (ukaz SET PASSWORD)  
• pošiljanje sporočil po elektronski pošti (ukaz MAIL)  
• nastavitev parametrov, ki se upoštevajo v COBISS/OPAC za WWW 

(ukaz EDIT OPAC)  
• vzdrževanje  parametrov za obveščanje na nivoju knjižnice (ukaz EDIT 

NOTIFY) 
• omejitev izposoje (ukaz EDIT LIMITS) 
• nastavitev datuma poteka članstva (ukaz EDIT MSHIPDATE) 

2.6.1 Nastavitev datuma izvajanja postopkov 

Ukaz DATE omogoča nastavitev novega datuma izvajanja postopkov, kadar 
želimo računalniško zabeležiti postopke za nazaj (gl. ukaz DATE). Z   ukazom 
DATE ne moremo nastaviti datuma, ki bi bil višji od tekočega. Novonastavljeni 
datum se upošteva pri vpisovanju novih članov, pri vseh  postopkih 
evidentiranja gradiva in pri statistikah. Izjema je le postopek izdelave 
opominov, kjer se vedno upošteva tekoči datum.  

2.6.2 Ažuriranje časovnih parametrov izposoje 

Ukaz EDIT TIMEPAR uporabimo za vnos in ažuriranje časovnih parametrov 
izposoje. Po potrditvi ukaza se odpre datoteka s tabelo, kjer se vrstice nanašajo 
na vrste gradiva (knjige, kasete...), kolone pa na različne časovne parametre 
(rok izposoje, podaljšanja...).  

Za uporabo ukaza EDIT TIMEPAR potrebujemo pooblastilo. 
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Opozorilo: 

Začetne nastavitve parametra "Čas izposoje" vnese nacionalni center COBISS 
na osnovi tabele časovnih parametrov, ki jo je knjižnica definirala v 
dokumentu Zapisnik o izposoji knjižnice, pogl. 3.3. Na zahtevo knjižnice 
nacionalni center COBISS tudi spremeni vrednost parametra, tako da je 
izposoja onemogočena ("0d" ali "x"). 

2.6.3 Ažuriranje lokalnih šifrantov 

Ukaz EDIT CODES uporabimo za vnos in ažuriranje lokalnih šifrantov. Po 
potrditvi ukaza se odpre datoteka z lokalnimi šifranti za katalogizacijo in 
izposojo. Ker je datoteka skupna, morajo biti številke lokalnih šifrantov za 
potrebe izposoje višje od 300.  

Ukaz lahko v posamezni ustanovi uporabljajo le osebe, ki poznajo delo z  
urejevalnikom besedila in obliko vnosa v lokalni šifrant. Zato je za uporabo 
ukaza EDIT CODES potrebno pooblastilo. 

 

Opozorilo: 

Kadar knjižnica uporablja segment COBISS3/Zaloga, uporaba ukaza EDIT 
CODES v segmentu COBISS2/Izposoja ni možna. Lokalni šifranti se v tem 
primeru vzdržujejo v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij. 

 

2.6.4 Ažuriranje parametrov izpisov v izposoji 

Ukaz EDIT FORM uporabimo za določitev oblike in vsebine potrdil o  plačilu 
pri evidentiranju poravnav terjatev in seznamov, ki se izpisujejo z  ukazom 
PRTALL.  

Kadar z ukazom EDIT FORM ne moremo vpisati vseh podatkov o ustanovi, ki 
se zaradi statusa knjižnice morajo izpisati na potrdilih, uporabimo ukaz EDIT 
HEADER. Z njim lahko določimo vsebino glave, kjer bodo izpisani podatki o 
sedežu, telefonu, davčni številki in imenu ustanove. Na izpisih se vedno 
izpišejo ti podatki in ne podatki vpisani z ukazom EDIT FORM. 

Za uporabo ukazov EDIT FORM in EDIT HEADER potrebujemo pooblastilo. 
 

2.6.5 Ažuriranje koledarja v izposoji 

Ukaz EDIT CALENDAR uporabimo za določitev dela prostih dni v knjižnici. 
Ta koledar se upošteva, ko evidentiramo gradivo pri članih tako, da datum 
poteka statusa evidentiranega gradiva ne more pasti na dan, ko je knjižnica 
zaprta. 

Za uporabo ukaza EDIT CALENDAR potrebujemo pooblastilo. 
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2.6.6 Parametri za izposojo 

Z ukazom INIT aktiviramo vse novonastale spremembe parametrskih datotek, 
ki določajo način dela v programu za izposojo (gl. ukaz INIT).  

Vrednosti parametrov, od katerih je odvisno delovanje programa, spreminjamo 
z ukazom SET UP (gl. ukaz SET UP). 

Z ukazom ?PARAMETERS lahko pregledamo privzete vrednosti parametrov, ki 
določajo roke izposoje za posamezne vrste gradiva (gl. ukaz ?PARAMETERS). 

 

2.6.7 Kontrola dnevnega priliva v blagajno 

Z ukazom ?MONEY izvedemo kontrolo dnevnega izkupička evidentiranih 
poravnav terjatev pri tekoči uporabniški šifri. 

2.6.8 Nastavitev uporabniškega gesla 

Če želimo ali moramo spremeniti svoje uporabniško geslo, vpišemo v ukazno 
vrstico ukaz SET PASSWORD. Uporabniško geslo ostane veljavno dva meseca, 
nato ga moramo ponovno spremeniti (gl. ukaz SET PASSWORD).  

2.6.9 Pošiljanje obvestil po elektronski pošti  

Na osnovnem nivoju lahko izvajamo ukaz MAIL, ki omogoča pošiljanje 
obvestil preko elektronske pošte vsem tistim uporabnikom, ki so priključeni v  
omrežje DECNET (gl. ukaz MAIL).  

2.6.10 Nastavitev parametrov, ki se upoštevajo v 
COBISS/OPAC-u 

Z ukazom EDIT OPAC določimo in spreminjamo parametre, ki se upoštevajo v 
COBISS/OPAC-u. Če je izposoja v knjižnici organizirana po oddelkih, je 
možno vnesti parametre na nivoju celotne knjižnice in na nivoju posameznih 
oddelkov. 

Za uporabo ukaza EDIT OPAC potrebujemo pooblastilo. 

2.6.11 Vzdrževanje parametrov za elektronsko obveščanje  

Z ukazom EDIT NOTIFY določimo in spreminjamo parametre obveščanja na 
nivoju knjižnice. Določimo lahko, katere vrste in načine obveščanja  
(po e-pošti, SMS) bomo omogočili svojim članom..
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Za uporabo ukaza EDIT NOTIFY potrebujemo pooblastilo. 

2.6.12 Omejitev izposoje 

Z ukazom EDIT LIMITS  lahko za posamezno kategorijo članov določimo 
najvišje možno število izposojenih izvodov na dom, število možnih podaljšanj 
roka izposoje in najvišje možno števila izposojenih izvodov v čitalnico.  

Za uporabo ukaza EDIT LIMITS potrebujemo pooblastilo. 

2.6.13 Nastavitev datuma poteka članstva 

Z ukazom EDIT MSHIPDATE nastavimo datum poteka članstva, za katerega 
želimo, da se programsko vpiše ob vpisu novega člana in ob podaljšanju 
članstva. Ukaz uporabimo, če imamo v vnosnih maskah članov polje Datum 
poteka članstva.  
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Opozorilo: 

Kadar knjižnica uporablja segment COBISS3/Zaloga, uporaba ukaza EDIT 

CODES v segmentu COBISS2/Izposoja ni možna. Lokalni šifranti se v tem 

primeru vzdržujejo v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij. 

 

Opozorilo: 

Ob vpisu novih članov, ki niso državljani R Slovenije, izberemo vnosno masko, 

ki ustreza kategoriji 013 – tuji državljani in v katero je vključeno opisno polje 

Naziv pošte in kraja biv. v tujini
1
.  

 

Posebne kontrole vpisa podatkov 

Ob shranjevanju podatkov o članu, ki smo jih vpisali z ukazom NEW oz. EDIT, 

se izvedejo tudi naslednje kontrole: 

 

 Članstvo  

V knjiţnicah, kjer zaračunavajo članarino, se ob shranjevanju 

novovpisanih članov, za katere sta v ceniku določena cena in 

avtomatski način obračuna, izpišeta programsko sporočilo 

Članarina (<kategorija člana>) = <cena> in vprašanje 

Evidentiram kot terjatev (D/N)?. S pritrdilnim 

odgovorom na vprašanje članu evidentiramo terjatev za članarino, 

hkrati pa se avtomatsko aţurira tudi podatek Datum podaljšanja 

članstva . 

 

Ob shranjevanju ţe vpisanih članov program preveri podatek Datum 

podaljšanja članstva in ga primerja s tekočim datumom. Če je 

od tega datuma poteklo eno leto (oz. čas trajanja članstva), se izpiše 

programsko sporočilo o poteku članstva in pri članu lahko avtomatsko 

evidentiramo terjatev za članarino.  

Če se pri članu ne vodi evidenca članstva, se preverja datum zadnjega 

obiska v knjiţnici (v katerem koli oddelku). Če je od zadnjega obiska v 

knjiţnici preteklo več kot eno leto, se v vrstici sporočil izpiše opozorilo 
Datum zadnjega obiska DD.MM.LLLL – preverite 

ažurnost podatkov o članu! 

 Podpis pristopne izjave  

S podpisom pristopne izjave dovoli član uporabo svojih osebnih 

podatkov za potrebe vodenja evidenc izposoje v knjiţnici. Če je v polje 

Podpis izjave ob vpisu vpisana vrednost 0, se izpiše 

sporočilo Pristopna izjava ni podpisana. 

 Podvajanje vpisa člana  

Na osnovi priimka in imena ter datuma ali leta rojstva program preveri, 

ali je član, ki ga vpisujemo, ţe vpisan v bazo podatkov o članih. 

                                                 
1
 Tudi za vpis tujih študentov. 

 

 



Okolje evidence članov COBISS2/Izposoja  

 

3.1 - 6 © IZUM, januar 2011 

 

 

Slika 3.1 - 2: Kontrola podvajanja vpisa 

 

Privilegiji 

V vnosni maski vsakega člana je polje Privilegiji, kjer lahko aktiviramo 

in ukinjamo različne privilegije. S tipkama za pomik se postavimo na to polje 

in pritisnemo tipko X. Odpre se okno, kjer so izpisani vsi moţni privilegiji. 

Vsi privilegiji, ki so ţe aktivni, se izpišejo osvetljeno. Posamezni privilegij 

aktiviramo tako, da se s tipkama za pomik postavimo v vrstico s tem 

privilegijem in pritisnemo tipko za presledek ». Vrstica se izpiše 

osvetljeno. Privilegij ukinemo na enak način s ponovnim pritiskom na tipko 

». V tem primeru vrstica ni več izpisana osvetljeno. Če ţelimo spremembo 

shraniti, pritisnemo tipko L, sicer pa tipko F. Ko zapustimo okno, se v 

polju Privilegiji izpiše ustrezna kodirana vrednost oz. 0, če ni postavljen 

noben privilegij. 

Spreminjamo lahko naslednje privilegije: 

 dostop do baz OCLC 

Privilegij omogoča članu knjiţnice dostop do baz podatkov OCLC 

preko COBISS/OPAC-a. Ta privilegij lahko dodeljuje samo 

pooblaščena oseba  knjiţnice, ki je podpisala pristopno izjavo in ima 

pooblastilo OCLC. 

 

Opozorilo: 

Za urejanje v nadaljevanju navedenih privilegijev potrebujemo pooblastilo 

PRV1. Če nimamo pooblastila PRV1 ali OCLC, lahko dodeljene privilegije 

samo pregledujemo, ne moremo pa jih spreminjati. 

 

.
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 oproščen plačila stroškov zamudnine 

Če ima član ta privilegij, se mu pri vračanju ali podaljšanju gradiva, ki 

mu je potekel rok vrnitve, zamudnina ne obračunava. 

 oproščen plačila stroškov izposojevalnine 

Če ima član ta privilegij, se mu pri izposoji oz. podaljševanju ne 

obračunava izposojevalnina za gradivo, ki jo sicer drugim članom za ta 

tip gradiva zaračunavamo. 

 oproščen plačila članarine 

Če ima član ta privilegij, se mu pri vpisu in poteku članstva ne 

obračuna članarina. Ker je obračunavanje članarine vezano na 

kategorijo članov, je smiselno privilegij postavljati samo pri 

posameznih članih tistih kategorij, kjer sicer članarino obračunavamo. 

 oproščen plačila stroškov za rezervacije 

Če ima član ta privilegij, se mu pri dodelitvi rezerviranega gradiva ne 

obračunajo stroški rezervacije.  

 

Omejitve 

V vnosni maski vsakega člana je polje Omejitve, kjer lahko aktiviramo in 

ukinjamo različne omejitve na enak način kot privilegije (gl. prejšnjo točko). 

 

Spreminjamo lahko naslednje omejitve: 

 

 izgubljena izkaznica 

To omejitev postavimo članu, ki je izgubil člansko izkaznico in 

uporablja dvojnico z isto številko. Pri prehodu v okolje izposoje 

(MEMBER) se v vrstici sporočil izpiše: <št. člana> <priimek 

in ime>: izgubljena izkaznica, z delom pa lahko 

nadaljujemo šele, ko pritisnemo tipko K. Na ta način lahko 

preverimo izkaznico in preprečimo morebitno zlorabo, če je bila 

originalna izkaznica ukradena.  

 najdena/pozabljena izkaznica 

To omejitev postavimo članu, če je bila njegova članska izkaznica, ki 

jo je izgubil ali pozabil (v knjiţnici oziroma kje drugje) najdena. Če je 

imel član ţe prej postavljeno omejitev "izgubljena izkaznica", mu jo 

sedaj ukinemo. Pri prvem obisku člana se bo izpisalo opozorilo, da je 

bila njegova izkaznica najdena oz. pozabljena in mu jo lahko vrnemo. 

Če ima knjiţnica več ločenih izposojevališč oz. oddelkov, je smiselno 

v opombo o članu vpisati tudi lokacijo, kjer izkaznica čaka na člana.  

Po vrnitvi izkaznice članu to omejitev ukinemo. 

 

Opozorilo: 

Za urejanje v nadaljevanju navedenih omejitev potrebujemo pooblastilo PRV2. 

Če nimamo pooblastila PRV2, lahko dodeljene omejitve samo pregledujemo, 

ne moremo pa jih spreminjati. 
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 onemogočen obisk 

Za člana s to omejitvijo ni mogoče izvesti nobenega od postopkov, ki 

se izvajajo v okolju izposoje gradiva. Ob poskusu prehoda (ukaz 

MEMBER) se izpiše sporočilo: < št. člana> <priimek in 

ime>: onemogočen obisk. Enako je pri poskusu evidentiranja 

obiska z ukazom VISIT. Edini moţni transakciji pri članu sta vračilo 

gradiva brez predhodne izbire člana (ukaz RETURN) in spreminjanje 

podatkov o članu (ukaz EDIT). 

 onemogočeno podaljšanje 

Članu s to omejitvijo ni mogoče podaljšati izposojenega gradiva z 

ukazoma PROLONG in PROLONG/ALL. Lahko pa določimo nov 

datum vrnitve z ukazoma RETDATE in PERIOD. 

 onemogočena izposoja 

Članu s to omejitvijo ne moremo izposoditi gradiva na dom. V primeru 

poskusa izposoje na dom (ukaz CIRCULATE oz. tipka W) se v 

vrstici sporočil izpiše: <št. člana> <priimek in ime: 

onemogočena izposoja. 

Na zahtevo knjiţnice je s posebnim parametrom moţno onemogočiti 

izposojo pri vseh članih, ki imajo neporavnane terjatve ali gradivo 

sprekoračenim rokom vrnitve. Takšna omejitev velja potem za vse 

člane knjiţnice in je neodvisna od postavitve omejitve izposoje v tem 

polju. 

 onemogočene rezervacije preko COBISS/OPAC-a 

To omejitev postavimo članu, če je zlorabil moţnost rezervacij preko 

COBISS/OPAC-a.  

 zadržana izkaznica 

Ta omejitev se avtomatsko postavi članu v primeru zlorabe na 

knjigomatu, lahko pa jo postavimo ročno. Za člana s to omejitvijo ni 

mogoče izvesti nobenega od postopkov, ki se izvajajo v okolju 

izposoje gradiva. Ob poskusu prehoda (ukaz MEMBER) se izpiše 

sporočilo: <št. člana> <priimek in ime>: zadržana 

izkaznica. Enako je pri poskusu evidentiranja obiska z ukazom 

VISIT. Edini moţni transakciji pri članu sta vračilo gradiva brez 

predhodne izbire člana (ukaz RETURN) in spreminjanje podatkov o 

članu (ukaz EDIT). 

 samo izposoja v čitalnici 

Članu s to omejitvijo ne moremo izposoditi gradiva na dom, lahko pa 

ga izposodimo v čitalnico (ukaz READINGROOM oz. tipki V W), 

prav tako ga lahko za člana tudi rezerviramo ali naročimo. V primeru 

poskusa izposoje na dom (ukaz CIRCULATE oz. tipka W) se v 

vrstici sporočil izpiše: <št. člana> <priimek in ime>: 

samo izposoja v čitalnico, z delom pa lahko nadaljujemo 

šele, ko pritisnemo tipko K. 

 samo dostop do interneta 

Za člana s to omejitvijo ni mogoče izvesti nobenega od postopkov, ki 

se izvajajo v okolju izposoje gradiva. Ob poskusu prehoda (ukaz 

MEMBER) se izpiše sporočilo: <št. člana> <priimek in  
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ime>: samo dostop do interneta. Enako je pri poskusu 

evidentiranja obiska z ukazom VISIT. Obisk člana je moţno 

evidentirati z ukazom VISIT/INTERNET.  Edini moţni transakciji pri 

članu sta vračilo gradiva brez predhodne izbire člana (ukaz RETURN) 

in spreminjanje podatkov o članu (ukaz EDIT). 

 samo izposoja v čitalnici 

Članu s to omejitvijo ne moremo izposoditi gradiva na dom, lahko pa 

ga izposodimo v čitalnico (ukaz READINGROOM oz. tipki V W), 

prav tako ga lahko za člana tudi rezerviramo ali naročimo. V primeru 

poskusa izposoje na dom (ukaz CIRCULATE oz. tipka W) se v 

vrstici sporočil izpiše: <št. člana> <priimek in ime>: 

samo izposoja v čitalnico, z delom pa lahko nadaljujemo 

šele, ko pritisnemo tipko K. 

 samo dostop do interneta 

Za člana s to omejitvijo ni mogoče izvesti nobenega od postopkov, ki 

se izvajajo v okolju izposoje gradiva. Ob poskusu prehoda (ukaz 

MEMBER) se izpiše sporočilo: <št. člana> <priimek in 

ime>: samo dostop do interneta. Enako je pri poskusu 

evidentiranja obiska z ukazom VISIT. Obisk člana je moţno 

evidentirati z ukazom VISIT/INTERNET.  Edini moţni transakciji pri 

članu sta vračilo gradiva brez predhodne izbire člana (ukaz RETURN) 

in spreminjanje podatkov o članu (ukaz EDIT). 

 onemogočen oddaljeni dostop do informacijskih 

virov 

Član s to omejitvijo nima moţnosti za oddaljeni dostop do zunanjih 

ponudnikov informacijskih virov. Ta nastavitev je primerna za 

knjiţnice, ki so podpisale izjavo za dostop do tujih servisov in imajo 

omogočen oddaljeni dostop.  

 onemogočeno posredovanje naročil za MI preko 

COBISS/OPAC-a 

Član s to omejitvijo nima dovoljenja za posredovanje medknjiţničnega 

naročila preko COBISS/OPAC-a. 

 onemogočena uporaba knjigomata 

Član s to omejitvijo ne more uporabljati knjigomata, lahko pa uporablja 

storitve pri izposojevalnem pultu. 

 

3.1.4. Podatki za obveščanje 

Podatke za obveščanje lahko vnašamo ali spreminjamo z ukazom NOTIFY (iz 

osnovnega nivoja, okolja evidence članov ali okolja izposoje gradiva) ali z 

ukazno tipko C  (samo iz osnovnega nivoja in okolja evidence članov). 

Vnosna maska,  ki se pri tem odpre, vsebuje standardne podatke za obveščanje: 

 e-pošta: elektronski naslov, na katerega bodo prihajala sporočila 
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 številka mobilnega telefona (SMS): številka telefona, na 

katerega bodo prihajala sporočila  

 geslo za COBISS/OPAC 

 

Naslednja skupina podatkov opredeljuje, za katere vrste obvestil bo član 

prejemal obvestila po e-pošti in/ali s SMS-sporočili. V maski se pojavljajo tiste 

vrste obvestil, ki jih je izbrala knjiţnica (gl. ukaz EDIT NOTIFY). Nastavitve 

spreminjamo tako, da s puščico za pomik izberemo vrstico, nato pa pritisnemo 

tipko X. V višini vrstice se odpre meni z dvema moţnostma:  

 Pošiljanje na E-naslov 

 Pošiljanje na SMS-naslov 

 

Če knjiţnica omogoča nastavitve obveščanja za oba načina obveščanja, s 

tipkami za pomik izberemo vrstico in jo s pritiskom na tipko » aktiviramo 

(vrsta se izpiše inverzno) ali ukinemo (izpiše se normalno). Nastavitve 

potrdimo s tipko L. V izbrani vrstici se izpiše ena od štirih vrednosti:   

 "0" –  nobena možnost ni aktivirana 

 "1" – aktivirano je pošiljanje na e-naslov 

 "2" – aktivirano je pošiljanje na SMS-naslov 

 "3" – aktivirani sta obe možnosti 

 

Izbiramo lahko med naslednjimi vrstami obvestil: 

 Obvestilo o poteku rezervacije 

Članu, ki ima aktiviran ta parameter, se pošlje obvestilo, ko se iz 

seznama evidentiranega gradiva pri članu zbriše izvod, ki je bil 

rezerviran ali je čakal na člana, da ga prevzame (statusi O, W ali R), in 

je ţe potekel rok veljavnosti (datum v 3. stolpcu). Dogodek se lahko 

sproţi posamično, ko izposojevalec iz evidence pri članu briše takšen 

izvod, ali v paketu, ko se v izposoji izvede brisanje neaktualnih 

rezervacij (gl. ukaz ERASE/RESERVATION). 

 Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu 

Članu, ki ima aktiviran ta parameter, se pošlje obvestilo, ko je gradivo, 

ki ga je rezerviral, prispelo v knjiţnico, ali pa je rezervirano prosto 

gradivo pripravljeno za prevzem (status W). Če je član na prvem mestu 

v seznamu rezervacij, prejme obvestilo pri vračilu gradiva pri 

izposojevalnem pultu ali preko knjigomata. Član lahko dobi obvestilo 

tudi v primeru brisanja rezervacije, katere veljavnost je potekla ali po 

preklicu rezervacije (status O in W)  pri članu, ki je bil v seznamu 

rezervacij pred njim.  

 Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje 

Članu, ki ima aktiviran ta parameter, se pošlje obvestilo, če je pri 

katerem od izposojenih izvodov do poteka roka izposoje še točno 

določeno število dni (npr. 3 dni). Za posamezni izvod prejme član to 

obvestilo samo enkrat. Pošiljanje tega obvestila poteka avtomatsko, in 

sicer enkrat dnevno v sklopu paketa obvestil.  
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 Obvestilo o skorajšnjem opominu 

Članu, ki ima aktiviran ta parameter, se pošlje obvestilo, če je pri 

katerem od izposojenih izvodov rok izposoje ţe potekel in je do 

prejema opomina še točno določeno število dni (npr. 3 dni). Obvestilo 

za posamezni izvod lahko dobi član največ štirikrat, odvisno od števila 

opominov, ki jih knjiţnica pošilja (1. opomin, 2. opomin, 3. opomin in 

opomin pred toţbo). Pošiljanje tega obvestila poteka avtomatsko, in 

sicer enkrat dnevno v sklopu paketa obvestil. 

 Obvestilo o poteku članstva 

Članu, ki ima aktiviran ta parameter, se pošlje obvestilo, če mu je ţe ali 

pa mu bo v kratkem poteklo članstvo (npr. čez teden dni). Obvestilo o 

poteku članstva prejme član samo enkrat, določeno število dni pred 

potekom članstva. Pošiljanje tega obvestila poteka avtomatsko in sicer 

enkrat dnevno v sklopu paketa obvestil. 

 Obvestilo o neporavnanih terjatvah 

Članu, ki ima aktiviran ta parameter, se pošlje obvestilo, če mu bo v 

kratkem (privzeta vrednost 3 dni) v plačilo zapadla vsaj ena 

evidentirana terjatev. Obvestilo o neporavnanih terjatvah prejme član, 

če mu bo v določenem številu dni zapadla katera od evidentiranih 

terjatev. Pošiljanje tega obvestila poteka avtomatsko, in sicer enkrat 

dnevno s sklopu paketa obvestil. 

 Splošna obvestila knjižnice 

Član, ki ima aktiviran ta parameter, prejema splošna obvestila knjiţnice 

(npr. o spremembi delovnega časa). Knjiţnica pripravi in razpošlje 

splošna obvestila na SMS-naslove v segmentu COBISS2/Izpisi 

(CIR903 – obvestila preko SMS). SMS-sporočila te vrste so 

brezplačna. Pošiljanje splošnih obvestil knjiţnice po e-pošti pa se 

izvaja v sklopu izpisov CIR901 – obvestila bralcem. 
 

Nastavitve shranimo s tipkama Y I. 

 
Nasvet: 

Če ţeli knjiţnica spremljati poslana obvestila, lahko prejema kopije poslanih 

obvestil (razen splošnih sporočil, ki se pripravljajo in pošiljajo iz segmenta 

COBISS2/Izpisi) na elektronski naslov, vpisan z ukazom EDIT OPAC pri 

parametru "e-pošta za e-obvestila". 
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Opozorilo: 

Člani lahko med obvestili, katerih pošiljanje knjižnica omogoča, tudi sami v 

COBISS/OPAC-u pri možnosti "moja knjižnica" spreminjajo podatke o tem, 

katera obvestila želijo prejemati in na kakšen način.  

S spremembo in shranitvijo novih nastavitev za e-obveščanje pri 

posameznem članu v segmentu COBISS2/Izposoja je možno, da prekrijemo 

nastavitve, ki so jih morda nastavili uporabniki sami v COBISS/OPAC-u. 

Zato lahko nastavitve spreminjamo le ob prisotnosti ali odobritvi uporabnika 

samega! 
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4.2 IZPOSOJA GRADIVA 

Izbranemu članu lahko izposodimo samo tiste izvode gradiva, ki trenutno niso 
izposojeni in za katere pri katalogizaciji ni bila postavljena omejitev 
dostopnosti oz. prepoved izposoje. Število izposojenih izvodov pri članu je 
možno omejiti na dva načina: s postavitvijo omejitve pri posameznem članu ali 
z določitvijo splošne omejitve za člane določene kategorije (gl. ukaza 
CIRCULATE in EDIT LIMITS). Na zahtevo knjižnice je možno določiti, da 
program ob vsaki izposoji gradiva preveri, ali ima izbrani član to gradivo že 
izposojeno v katerem koli oddelku knjižnice. 
Članom lahko izposodimo posamezne vrste gradiva za obdobje, ki ga določajo 
časovni parametri za izposojo (npr. za monografske publikacije velja rok 
izposoje 1 mesec, za serijske publikacije 14 dni ipd.). Časovne parametre 
izposoje določamo z ukazom EDIT TIMEPAR. Če je izračunani datum 
pričakovane vrnitve dela prost dan (nedelje, prazniki), se programsko določi 
nov datum na naslednji delovni dan. Ker pa določenih izvodov gradiva ne 
izposojamo oz. je njihov rok izposoje drugačen, lahko v segmentu 
COBISS3/Zaloga oz. COBISS2/Katalogizacija določimo omejitev izposoje teh 
izvodov z ustreznim vpisom v podpolja 996/997p – Stopnja dostopnosti, 
996/997q – Status in 996/997u – Omejitev dostopnosti. 
Časovno omejitev izposoje posameznega izvoda opredeljuje vsebina podpolja 
996/997p, če ima naslednje vrednosti: 

•   1 – časovno omejena dostopnost  – do 7 dni1

•   2 – časovno omejena dostopnost  – 7 dni 
  

•   3 – časovno omejena dostopnost  – 14 dni 
 

Omejitev dostopnosti oz. prepoved izposoje določa kombinacija vsebin podpolj 
996/997p in/ali q. Vrednosti, vpisane  v ta podpolja, opozarjajo izposojevalca, 
da veljajo pri izposoji omejitve in da lahko izvod gradiva izposodimo samo pod 
posebnimi pogoji ali ga pa sploh ne moremo izposoditi (npr. vrednost 7 v 
podpolju 996/997p opozori izposojevalca in člana, da izvod ni namenjen 
izposoji).   
Za posamezne primere pojavljanja teh podpolj je določen eden od načinov 
izposoje gradiva na dom ali v čitalnico:  

•    Izvod lahko izposodimo brezpogojno. 
•    Izvod lahko izposodimo pogojno. Ob izbiri takšnega izvoda nas  

program z izpisom sporočila opozori, da ima izvod v podpolju 
996/997p ali q vpisano neko vrednost (če ima izvod npr. v podpolju 
996/997p vpisano vrednost 4, se ob izbiri tega izvoda izpiše sporočilo  
Dostopno v čitalnici). Če določimo pogojni način izposoje, 
se v ukazni vrstici hkrati izpiše vprašanje Želite kljub temu 
izposoditi (D/N)?. S potrditvijo pritrdilnega odgovora lahko 
takšen izvod izposodimo.

                                                 
1 S posebnim parametrom je možno za vsako knjižnico nastaviti natančen rok izposoje (npr. 2 dni, 4 dni ipd.). 
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•    Onemogočimo izposojo izvoda. Ob izbiri takšnega izvoda se v vrstici 
sporočil izpiše vsebina podpolja 996/997p in/ali q, izposoditi pa ga ne 
moremo. 

 

 
Slika 4.2 - 1: Izbira gradiva, za katero velja omejitev pri izposoji 

 
Način izposoje se za posamezne kombinacije pojavljanja podpolj 996/997p ali 
q določa programsko. 

 

Opozorilo: 

Če knjižnica želi drugačne nastavitve parametrov od privzetih, želene 
spremembe na zahtevo knjižnice izvede nacionalni center COBISS. 

 

Če posamezna knjižnica ne pošlje svojih zahtev za nastavitev teh parametrov, 
se programsko določi naslednji način izposoje:  

•    Izposoja na dom: 
− izvod lahko izposodimo brezpogojno, če v podpolju 996/997p 

ni vpisana nobena vrednost ali pa je ta 1, 2, 3 ali 8, v podpolju 
996/997q pa ni vpisana nobena vrednost; 

− izvod lahko izposodimo pogojno, če je v podpolju 996/997p 
vpisana vrednost 4, 5 ali 6, v podpolju 996/997q pa ni vpisana 
nobena vrednost oz. je ta 6; 

− izposojo izvoda onemogočimo, če je zanj v podpolju  996/997p 
vpisana vrednost 7, v podpolju 996/997q pa ni vpisana nobena 
vrednost, ali če je v podpolju 996/997q vpisana katerakoli 
vrednost (razen 6), ne glede na vrednost, vpisano v podpolju 
996/997p. 

•    Izposoja v čitalnico:

 



COBISS2/Izposoja Okolje izposoje gradiva 
 

© IZUM, december 2010 4.2 - 3 
 

 
− izvod lahko izposodimo brezpogojno, če v podpolju 996/997p 

ni vpisana nobena vrednost ali pa je ta 1, 2, 3, 4 ali 8, v 
podpolju 996/997q pa ni vpisana nobena vrednost; 

− izvod lahko izposodimo pogojno, če je v podpolju  996/997p 
vpisana vrednost 5 ali 6, v podpolju 996/997q pa ni vpisana 
nobena vrednost oz. je ta 6, v podpolju 996/997p pa je vpisana 
kaera koli vrednost razen 7; 

− izposojo izvoda onemogočimo, če je v podpolju 996/997q 
vpisana katerakoli vrednost (razen 6), ne glede na vrednost, 
vpisano v podpolju 996/997p.  

 
Nastavitev parametrov, ki določajo način izposoje na dom in v 
čitalnico:  

p/q brez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                                                           

p_brez 00 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 

p_1 00 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 

p_2 00 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 

p_3 00 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 

p_4 10 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 

p_5 11 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 

p_6 11 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 

p_7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

p_8 33 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 

 

p/q 11 12 13 14 + - 
       

p_brez 22 22 22 22 22 22 

p_1 22 22 22 22 22 22 

p_2 22 22 22 22 22 22 

p_3 22 22 22 22 22 22 

p_4 22 22 22 22 22 22 

p_5 22 22 22 22 22 22 

p_6 22 22 22 22 22 22 

p_7 22 22 22 22 22 22 

p_8 22 22 22 22 22 22 

 

Parametri tabele:  

yz   yz – pogoj izposoje na dom (y) oz. v čitalnico (z). 
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Parametra y in z imata lahko naslednje vrednosti: 

0 – brezpogojna izposoja  

1 – pogojna izposoja 

2 – onemogočena izposoja 

3 – izposoja na knjigomatu ni možna, v knjižnici pa velja brezpogojna   
      izposoja. 

Časovno omejitev izposoje posameznega izvoda lahko določimo tudi v 
podpolju 996/997u, kamor vpišemo rok izposoje, ki se upošteva pri izposoji 
tega izvoda (gl. priročnik COMARC/H, poglavje 996/997 u – Omejitev 
dostopnosti). 

Izbranemu članu lahko poleg izvodov, ki so prosti za izposojo, izposodimo tudi 
izvode s statusom W (rezervirani izvodi, ki čakajo na člana) ali O (prosti 
izvodi, ki jih je naročil).  

Številka, ki identificira gradivo za izposojo, je lahko inventarna številka (IN), 
vpisana v poljih s podatki o stanju zaloge v podpolju 996/997f, ali številka za 
izposojo (CN), vpisana v podpolju 996/9979.  

4.2.1 Izposoja na dom 

Izbranemu članu lahko izposodimo gradivo na dom na dva načina: 

•    vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo  
•    izvod poiščemo v katalogu (če ne poznamo inventarne številke ali 

številke za izposojo) in ga nato izberemo iz seznama najdenih 
bibliografskih zapisov. 

 

Način izposoje je odvisen od tega, ali je gradivo, ki si ga želi član izposoditi, že 
izbrano in ga imamo pred seboj ali ga je potrebno šele poiskati v katalogu. 

Izposojen izvod se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva in ima 
status C. Pred statusom se izpiše še datum pričakovane vrnitve izvoda.  

 

Izposoja gradiva z vpisom inventarne številke ali številke za 
izposojo  

Če imamo gradivo pred seboj, pritisnemo tipko W (gl. ukaz CIRCULATE).  
V ukazni vrstici se izpiše besedilo Izposojanje IN/CN=, za katerim 
vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo.  
 

Primer: 
Izposojanje IN/CN=199000323  
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Postopek izposoje gradiva z vpisom inventarne številke ali številke za izposojo 
je najhitrejši, če je gradivo označeno s črtno kodo in lahko številko preberemo 
kar s čitalcem črtne kode.  

Serijske publikacije z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki izposojamo tako, 
da za inventarno številko vpišemo še ločilo "," in enoto izposoje. To je lahko  
številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) oz. območje številk 
skupaj vezanih zvezkov.  

 
Primer 1: 

Izposojanje IN/CN=119928888,3 
 

Primer 2: 

Izposojanje IN/CN=299200146,1–5  

(Če so zvezki od 1 do 5 vezani skupaj, lahko izposodimo eno enoto.) 

 

Če pri serijski publikaciji, ki ima nevezane ali delno vezane zvezke, vpišemo 
samo inventarno številko, se po potrditvi s tipko L odpre okno s podatki o 
vseh enotah letnika. Izposodimo lahko eno ali več enot naenkrat (gl. ukaz 
CIRCULATE).  

Pri serijskih publikacijah, ki  nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske 
publikacije, ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali pa so 
vsi zvezki vezani skupaj, vpišemo samo inventarno številko ali številko za 
izposojo.  

 

 
Slika 4.2 - 2: Izposojanje serijskih publikacij  
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Izposoja gradiva s predhodnim iskanjem v katalogu 

Včasih je potrebno gradivo, ki si ga želi član knjižnice izposoditi, šele poiskati. 
Gradivo lahko poiščemo v katalogu s pomočjo iskalnih predpon ali preko 
signature.  

Pred prehodom v okolje kataloga izberemo postopek izposoje gradiva na dom 
(s tipko W). Nato preidemo v okolje kataloga s pritiskom na  tipki Y Q 
(gl. ukaz CATALOGUE) ali V Q (gl. ukaz SIGNATURE). Zaslon se 
razdeli na dva dela, ki ju ločuje vrstica (gl. poglavje 5 Okolje kataloga). V njej 
se izpišejo podatki o izbranem članu (vpisna številka ter  priimek in ime člana) 
in informacija o izbranem postopku (Akcija: C). V oknu za iskanje (nad 
ločilno vrstico) se izpišejo tri iskalne predpone (npr. AU=,TI=,SG=), po 
katerih lahko poiščemo gradivo. To so dvočrkovne oznake polj, ki nastopajo v 
zapisu o gradivu (gl. Dodatek E). 

 
1. Iskanje gradiva po iskalnih predponah 

Namesto navedenih predpon lahko vnesemo katerokoli drugo iskalno predpono 
iz seznama, in sicer tako, da zbrišemo obstoječo predpono in vpišemo novo. Za 
iskalnimi predponami vpišemo iskalne pojme. Po potrditvi s tipko L ali 
K se v vrstici sporočil izpiše število najdenih bibliografskih zapisov (npr. 
8 zadetkov), v osrednjem delu zaslona (pod ločilno vrstico) pa seznam s  
podatki o gradivu, ki ustreza podani iskalni zahtevi. Na naslednjo stran 
seznama se pomaknemo s tipko Z ali  ¾, na predhodno stran pa s tipko 
O ali ¿.  

Hkrati z izpisom seznama se v ukazni vrstici izpiše besedilo Izposojanje 
izvod=. Izvod izposodimo tako, da za besedilom vpišemo zaporedno številko, 
s katero je označen v seznamu, in pritisnemo tipko L. Če želimo izposoditi 
več izvodov naenkrat, naštejemo zaporedne številke in jih povežemo z znakom 
"+". Seveda morajo vsi izbrani izvodi izpolnjevati kriterije za izposojo.  

 
Primer: 

Izposojanje izvod=5+7+9+10 

 
Če iz seznama najdenih bibliografskih zapisov ne želimo izposoditi nobenega 
izvoda gradiva, se s tipko F vrnemo v okno za iskanje gradiva. S ponovnim 
pritiskom na tipko F se vrnemo v okolje izposoje gradiva pri izbranem članu.  

 
2. Iskanje gradiva po signaturi  

Gradivo, ki si ga želi član knjižnice izposoditi, lahko poiščemo tudi, če 
poznamo signaturo. Po pritisku na tipki V Q se kazalec v oknu za iskanje 
postavi k predponi za signaturo (SG=).
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5.1 ISKANJE GRADIVA V KATALOGU 

Po prehodu v okolje kataloga se zaslon razdeli na dva dela, ki ju ločuje vrstica: 

• okno za iskanje 
• okno za izpis podatkov o gradivu. 
 

Če preidemo v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva, se v ločilni vrstici 
izpišejo podatki o izbranem članu (vpisna številka, priimek in ime) ter na desni 
strani informacija o postopku (npr. Akcija: C), ki smo ga izbrali pred 
prehodom v okolje kataloga (izposoja gradiva na dom ali v čitalnico, 
rezervacija ali naročanje). Informacija o postopku se spremeni, če po izpisu 
zadetkov izberemo drug postopek.  

Če preidemo v okolje kataloga z osnovnega nivoja, je ločilna vrstica prazna. 

5.1.1 Okno za iskanje 

Nad ločilno vrstico je okno za iskanje. V njem se izpišejo tri privzete iskalne 
predpone, po katerih lahko poiščemo gradivo, npr. AU= (za iskanje po avtorju), 
TI= (za iskanje po naslovu) in SG= (za iskanje po signaturi). Po prehodu v 
okolje kataloga z ukazom CATALOGUE se kazalec postavi k prvi iskalni 
predponi, po prehodu z ukazom SIGNATURE pa k iskalni predponi SG=1

Med posameznimi iskalnimi predponami se lahko pomikamo s tipkama za 
pomik Š in Đ ali s tipko L. Izpisane predpone lahko zbrišemo s tipko 
¼ in vpišemo druge.  

. 

Seznam vseh iskalnih predpon, po katerih lahko poiščemo gradivo v katalogu, 
izpišemo s tipko X (gl. ukaz ?FIELDS). Seznam listamo s pomočjo tipk za 
pomik (Š, Đ, ¾, ¿, Z, O). Določeno iskalno predpono lahko 
poiščemo, če pritisnemo tipko B ali tipki Y C in za besedo Poišči: 
vpišemo iskalno predpono. Po potrditvi s tipko L se kazalec postavi pred 
željeno predpono v seznamu. Če postopka iskanja gradiva še nismo izvedli, se 
po ponovnem pritisku na tipko L iskalna predpona prenese v okno za 
iskanje, seznam pa se zbriše iz osrednjega dela zaslona.  

Če iz seznama ne želimo izbrati nobene iskalne predpone, se vrnemo v oknom 
za iskanje s tipko F. 

V oknu za iskanje lahko nastavimo svoje iskalne predpone. Te ostanejo 
veljavne tako dolgo, dokler ne zapustimo okolja kataloga. Ko svojih iskalnih 
predpon ne potrebujemo več, lahko s pritiskom na tipki Y K prikličemo 
privzete.  

 

                                                 
1 Če iskalne predpone SG= ni med privzetimi, se po potrditvi ukaza SIGNATURE ta iskalna predpona vedno izpiše 
v oknu za iskanje na zadnjem mestu. 
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Če iskalne predpone, ki jih sami nastavimo, shranimo s tipkama Y I, 
ostanejo veljavne tudi po odjavi in ponovni prijavi na sistem COBISS.  

Gradivo poiščemo tako, da za iskalnimi predponami vpišemo iskalni pojem. Pri 
vpisu veljajo enaka pravila kot v segmentu COBISS2/Katalogizacija. Tako 
lahko kateri koli iskalni pojem krajšamo z znakom * ali ? (npr. TI= Zakon *). 
Če vpišemo kot iskalni pojem priimek in ime avtorja v celoti, ju moramo ločiti 
z vejico (npr. AU= Cankar, Ivan).  

Vpišemo lahko enega ali največ tri iskalne pojme, za katere se pri iskanju 
upošteva logična relacija AND.  

Vse vpisane iskalne pojme lahko naenkrat zbrišemo s tipko C, s tipkama V 
C pa jih ponovno vrnemo nazaj.  

Poleg iskanja gradiva po iskalnih predponah lahko uporabimo tudi ukazni način 
iskanja. 

 
Slika 5.1 - 1: Ukazni način iskanja v katalogu 

 

Po pritisku na tipko Q ali tipko N se v oknu za iskanje izpiše podčrtana 
beseda Select, za katero vpišemo iskalno zahtevo. Iščemo lahko po vseh 
iskalnih predponah za gradivo. Če iščemo po več iskalnih predponah hkrati, 
moramo med njih postaviti logične operatorje AND, OR, NOT, (W) in (N). Po 
pritisku na tipko L ali K se izvrši iskanje (gl. priročnik 
COBISS2/Katalogizacija, str. SELECT-1).  

Ukaz lahko prekličemo s tipko F.  

V oknu za iskanje lahko pregledujemo tudi pojme v iskalnih indeksih z 
gradivo. Če za katero koli iskalno predpono v oknu za iskanje pritisnemo tipko 
I, se izpiše celoten seznam pojmov za to polje. Če za iskalno predpono 
vpišemo iskalni pojem (lahko tudi skrajšan), se po pritisku na tipko I izpiše 
po abecedi urejen seznam pojmov od vpisanega iskalnega pojma naprej. 
Številka pred vsakim pojmom pove, kolikokrat se pojem pojavlja v bazi 
podatkov. Po seznamu se pomikamo s tipkama Š in Đ. Če najdemo željeni 
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pojem, ga s tipko L prenesemo k ustrezni iskalni predponi. Če ne želimo 
izbrati nobenega pojma, s tipko F prekinemo izpis seznama in se vrnemo v 
okno za iskanje.  

Pri iskanju gradiva v katalogu lahko določimo tudi kriterije izbora polj 996/997 
v najdenih zapisih in na ta način omejimo izpis podatkov o stanju zaloge (gl. 
ukaz FIND).  

5.1.2 Okno za izpis podatkov o gradivu 

Program izvrši iskanje po bazi podatkov: 

• če pritisnemo tipko L, ko kazalec utripa za zadnjo iskalno 
predpono, ali  

• če takoj za vpisom katerega koli iskalnega pojma pritisnemo tipko 
K.  

V ukaznem načinu (Select) se iskanje izvrši takoj po pritisku na tipko L 
ali K.  

Po iskanju se v vrstici sporočil izpiše število najdenih bibliografskih zapisov 
(npr. 12 zadetkov), v osrednjem delu zaslona (pod ločilno vrstico) pa 
seznam s podatki o gradivu, ki ustreza podani iskalni zahtevi. Če je seznam 
daljši od ene zaslonske strani, ga lahko listamo s pomočjo tipk za pomik Z, 
¾, O, ¿).  

Če je več zapisov rezultat iskanja v lokalni bazi podatkov, se najprej izpiše 
zapis z najvišjo identifikacijsko številko (COBISS.SI-ID) in pripadajoči 
podatki o zalogi. Nato se izpišejo še preostali zapisi iz lokalne baze podatkov, 
razvrščeni padajoče po identifikacijski številki zapisa in pripadajoči podatki o 
zalogi. Najnovejši zapisi se torej izpišejo najprej. Za posamezni bibliografski 
zapis so podatki o zalogi razvrščeni glede na dostopnost v izposoji. Najprej se 
izpišejo izvodi, ki imajo za uporabnika najugodnejši status. V knjižnicah z 
oddelki se pri iskanju po vseh oddelkih podatki o zalogi za posamezni 
bibliografski zapis razvrstijo glede na dostopnost v izposoji in po naraščajočih 
številkah oddelkov: najprej se izpišejo izvodi iz oddelka npr. 01, ki so prosti za 
izposojo na dom in za katere velja brezpogojna izposoja, nato izvodi iz oddelka 
02, ki so prosti za izposojo na dom in za katere velja brezpogojna izposoja 
itn.… 

Pri monografskih publikacijah se izpišejo naslednji bibliografski podatki: 
avtor, naslov, jezik publikacije, leto izida, kraj založbe, UDK in COBISS.SI-
ID. Nato se za vsak izvod izpiše še inventarna številka, status, signatura, fizična 
oblika izvoda (iz 996/997go) in obseg enote (iz 996/997i). 

Pri serijskih publikacijah se izpišejo naslednji bibliografski podatki: ISSN, 
naslov, jezik publikacije, leto izida, kraj založbe, založnik, država založništva, 
pogostost izhajanja, faktor vpliva, COBISS.SI-ID. Sledi izpis zbirnih podatkov 
o stanju zaloge (iz polja 998). Nato se za vsak letnik izpišejo še podrobnejši 
podatki o stanju zaloge iz polja 997: inventarna številka, število 
primerkov/oznaka primerka, podatki o številčenju (podpolja ≠l, ≠j, ≠m), letnica 
(podpolje ≠k), signatura in status.  
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Pri prostih izvodih se kot status izpiše prosto, hkrati pa se izpiše še 
informacija o dostopnosti za izposojo ter čas izposoje (npr. prosto – na 
dom, čas izposoje: 1 mesec). Kot čas izposoje se izpiše: 

- čas izposoje iz podpolja 996/997u – omejitev dostopnosti, če je za izvod 
določena 

- čas izposoje iz podpolja 996/997p – stopnja dostopnosti, če je za izvod 
določena stopnja dostopnosti 1, 2 ali 3 

- čas izposoje iz tabele časovnih parametrov glede na vrsto gradiva 

Če je izvod izposojen, se izpiše informacija, kam je izposojen in rok vrnitve 
(npr. izposojeno – na dom, rok vrnitve: <datum 
vrnitve>). V knjižnicah z oddelki se v primeru medoddelčno izposojenega 
izvoda pred izpisom statusa izposoje izpiše  informacija o gostiteljskem 
oddelku. 

Na naslednjo stran seznama se pomaknemo s tipko Z ali ¾, na predhodno 
stran pa s tipko O ali ¿. V okno za iskanje se vrnemo s pritiskom na tipko 
F.  

Če v bazi podatkov ni nobenega izvoda gradiva, ki ustreza podani iskalni 
zahtevi, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Ni zadetkov, osrednji del 
zaslona ostane prazen, kazalec pa se postavi v okno za iskanje k prvi iskalni 
predponi. Če želimo iskanje ponoviti, zbrišemo prejšnjo iskalno zahtevo in 
vpišemo novo.  

S tipko F se iz okolja kataloga vrnemo na osnovni nivo ali v okolje izposoje 
gradiva.  

Hkrati z izpisom podatkov o gradivu se v ukazni vrstici izpiše besedilo za 
izbiro postopka. 

• Če smo prešli v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva pri 
izbranem članu, je izpisano besedilo v ukazni vrstici odvisno od 
postopka, ki smo ga izbrali pred prehodom: 
− Izposojanje izvod= (če smo izbrali izposojo na dom ali če 

nismo izbrali nobenega postopka)  
− Čitalnica izvod= (če smo izbrali izposojo v čitalnico)  
− Rez. prostega izvoda= (če smo izbrali naročanje gradiva)  
− Rezervacija izvod= (če smo izbrali rezervacije gradiva) 
− Rezervacija v čitalnici za izvod= (če smo izbrali 

rezervacije gradiva za uporabo v čitalnici). 
 
Če za besedilom v ukazni vrstici vpišemo zaporedno številko izvoda,  
se ta evidentira pri članu glede na izbran postopek. Postopek 
evidentiranja enega ali več izvodov gradiva z izbiro iz kataloga je 
opisan v poglavju 5.3 Izbira gradiva izkataloga. 

• Če smo prešli v okolje kataloga z osnovnega nivoja, se v ukazni 
vrstici izpiše besedilo Preglej izvod=. Z vpisom zaporedne 
številke, ki se v seznamu najdenih bibliografskih zapisov izpiše pred 
inventarno številko posameznega izvoda, lahko izpišemo podatke o 
stanju katerega koli izvoda v seznamu.  
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CATALOGUE 

Kratica CA 
Dela programa osnovni nivo, izposoja gradiva 
 

Z ukazom CATALOGUE preidemo v okolje kataloga, kjer lahko iščemo, 
pregledujemo  in izbiramo gradivo iz lokalne bibliografske baze podatkov. V 
knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, je iskanje omejeno 
samo na iskanje v tistem oddelku, na katerega smo trenutno prijavljeni. 

 

Ukaz: CATALOGUE 
 Y Q 

 

Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se zaslon razdeli na dva dela, ki ju 
ločuje vrstica. Nad njo je okno za iskanje, pod njo pa okno za izpis podatkov o 
gradivu. 

 

 
CATALOGUE - 1: Okolje kataloga 

Pri knjižnicah, organiziranih po oddelkih, lahko za iskanje po vseh oddelkih ali 
po določenem drugem oddelku uporabimo naslednje ukazne tipke: 

T            - iskanje po vseh oddelkih 
YT  -  vrnitev na iskanje po oddelku, na katerega smo se prijavili 
U            - izbira določenega oddelka iz seznama oddelkov z avtomatizirano  
                  izposojo

Ukazna vrstica 
Ukazni tipki 
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Če preidemo v okolje kataloga z  osnovnega nivoja, je ločilna vrstica prazna. 
Če pa preidemo v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva, se v ločilni  
vrstici izpišejo podatki o izbranem članu (vpisna številka, priimek in ime) ter 
na desni strani informacija o postopku (npr. Akcija: C), ki smo ga izbrali 
pred prehodom v okolje kataloga (izposoja na dom ali v čitalnico, rezervacija 
ali naročanje gradiva). Ta informacija se spremeni, če po iskanju gradiva v 
katalogu izberemo drug postopek.  

V oknu za iskanje se izpišejo tri privzete iskalne predpone, po katerih lahko 
poiščemo gradivo, npr. AU= (za iskanje po avtorju), TI= (za iskanje po 
naslovu) in SG= (za iskanje po signaturi), kazalec pa se postavi k prvi 
predponi. 

Med posameznimi iskalnimi predponami se lahko pomikamo s tipkama za 
pomik navzdol Đ in navzgor Š ali s tipko L. Izpisane predpone lahko 
zbrišemo s tipko ¼ in vpišemo druge. Privzete iskalne predpone so 
nastavljive za vsakega uporabnika posebej.  

Nasvet: 

Seznam vseh iskalnih predpon, po katerih lahko poiščemo gradivo v katalogu, 
izpišemo s tipko X (gl. ukaz  ?FIELDS). Seznam vseh iskalnih predpon za 
gradivo je podan tudi v Dodatku E.  

Gradivo poiščemo tako, da za iskalnimi predponami vpišemo iskalni pojem. Pri 
vpisu veljajo enaka pravila kot v segmentu COBISS2/Katalogizacija. Tako 
lahko kateri koli iskalni pojem krajšamo z znakom "*" ali "?". Vpišemo lahko 
enega ali največ tri iskalne pojme, za katere se pri iskanju upošteva logična 
relacija AND. 

Po potrditvi s tipko K (če kazalec utripa za prvo ali drugo iskalno predpono) 
ali L (če kazalec utripa za zadnjo iskalno predpono) se izvrši iskanje po 
bazi podatkov. V vrstici sporočil se izpiše število najdenih bibliografskih 
zapisov (npr. 4 zadetki), v osrednjem delu zaslona pa seznam s podatki o 
gradivu, ki ustreza podani iskalni zahtevi.  

Če je več zapisov rezultat iskanja v lokalni bazi podatkov, se najprej izpiše 
zapis z najvišjo identifikacijsko številko (COBISS.SI-ID) in pripadajoči 
podatki o zalogi. Nato se izpišejo še preostali zapisi iz lokalne baze podatkov, 
razvrščeni padajoče po identifikacijski številki zapisa in pripadajoči podatki o 
zalogi. Najnovejši zapisi se torej izpišejo najprej. Za posamezni bibliografski 
zapis so podatki o zalogi razvrščeni glede na dostopnost v izposoji. Najprej se 
izpišejo izvodi, ki imajo za uporabnika najugodnejši status. V knjižnicah z 
oddelki se pri iskanju po vseh oddelkih podatki o zalogi za posamezni 
bibliografski zapis razvrstijo glede na dostopnost v izposoji in po naraščajočih 
številkah oddelkov: najprej se izpišejo izvodi iz oddelka npr. 01, ki so prosti za 
izposojo na dom in za katere velja brezpogojna izposoja, nato izvodi iz oddelka 
02, ki so prosti za izposojo na dom in za katere velja brezpogojna izposoja 
itn.… 

Pri monografskih publikacijah se izpišejo sledeči bibliografski podatki: avtor, 
naslov, jezik publikacije, leto izida, kraj založbe, UDK in COBISS.SI-ID. Nato 
se za vsak izvod izpiše še inventarna številka, status, signatura, fizična oblika 
izvoda (iz 996/997go) in obseg enote (iz 996/997i).  

Monografske 
publikacije 
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Pri serijskih publikacijah se izpišejo sledeči bibliografski podatki: ISSN, 
naslov, jezik publikacije, leto izida, kraj založbe, založnik, država založništva, 
pogostost izhajanja, faktor vpliva, COBISS.SI-ID. Sledi izpis zbirnih podatkov 
o stanju zaloge (iz polja 998). Nato se za vsak letnik izpišejo še podrobnejši 
podatki o stanju zaloge iz polja 997: inventarna številka, število 
primerkov/oznaka primerka, podatki o številčenju (podpolja l, j, m), letnica 
(podpolje k), signatura in status.  

Pri prostih izvodih se kot status izpiše prosto, hkrati pa se izpiše še 
informacija o dostopnosti za izposojo ter čas izposoje (npr. prosto – na 
dom, čas izposoje: 1 mesec). Kot čas izposoje se izpiše: 

- čas izposoje iz podpolja 996/997u – omejitev dostopnosti, če je za izvod 
določena 

- čas izposoje iz podpolja 996/997p – stopnja dostopnosti, če je za izvod 
določena stopnja dostopnosti 1, 2 ali 3 

- čas izposoje iz tabele časovnih parametrov glede na vrsto gradiva 

Če je izvod izposojen, se izpiše informacija, kam je izposojen in rok vrnitve 
(npr. izposojeno – na dom, rok vrnitve: <datum 
vrnitve>). V knjižnicah z oddelki se v primeru medoddelčno izposojenega 
izvoda pred izpisom statusa izposoje izpiše  informacija o gostiteljskem 
oddelku. 

Na naslednjo stran seznama se pomaknemo s tipko Z ali ¾, na predhodno 
stran pa s tipko O ali  ¿. V okno za iskanje se vrnemo s pritiskom na tipko 
F. 

 

Če smo prešli v okolje kataloga z osnovnega nivoja, lahko za vsak posamezni 
izvod v seznamu najdenega gradiva izpišemo podrobnejše podatke o statusu oz. 
dostopnosti za izposojo (gl. ukaz LOOK) ali izpišemo zapis v formatu 
COMARC (gl. ukaz FULL).  

Če smo prešli v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva, lahko izbranemu 
članu evidentiramo (izposodimo, rezerviramo ali naročimo) enega ali več 
izvodov gradiva glede na izbrani postopek, ki je označen v ločilni vrstici (npr. 
Akcija: C), po iskanju pa tudi v ukazni vrstici (npr. Izposojanje 
izvod=). Po iskanju gradiva v katalogu lahko izbrani postopek tudi 
spremenimo.   

 

Serijske 
publikacije 
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CATALOGUE - 2: Izpis najdenih bibliografskih zapisov  

 

Posamezni izvod evidentiramo pri članu tako, da vpišemo za besedilom v 
ukazni vrstici njegovo zaporedno številko iz seznama (ne inventarne številke) 
in pritisnemo tipko L.  

Nasvet: 

Več izvodov naenkrat evidentiramo tako, da vpišemo njihove zaporedne 
številke iz seznama in jih med seboj povežemo z znakom "+" (slika 
CATALOGUE-3). Po potrditvi s tipko L se za vsak izbrani izvod posebej 
izvrši kontrola dostopnosti in statusa (podpolje 996/997p, q), pri knjižnicah, ki 
imajo izposojo organizirano po oddelkih, pa še kontrola pripadnosti gradiva 
matičnemu oddelku. 

 

 



COBISS2/Izposoja  CATALOGUE 
 

© IZUM, december 2010 CATALOGUE - 5 
 

 
CATALOGUE - 3: Izposoja več izvodov gradiva hkrati 

 

Če je kateri od izbranih izvodov serijska publikacija, se odpre okno, kjer 
lahko izbiramo med vsemi enotami letnika (posamezni zvezek ali več skupaj 
vezanih zvezkov). Vrstni red izpisa enot v izbranem letniku je tak, da se bodo 
najnovejše številke izpisale najprej. Če zavrnemo izbiro enot, se prekine 
celoten postopek evidentiranja gradiva. Postopek bo prekinjen tudi, če kateri od 
izbranih izvodov ne izpolnjuje kriterijev za izposojo ali rezervacijo (kontrola 
dostopnosti, statusa in pripadnosti gradiva matičnemu oddelku). V takem 
primeru moramo postopek ponoviti in ponovno vpisati številke izvodov, ki jih 
želimo evidentirati pri izbranem članu.  

Po uspešno izvedeni kontroli se izbrani izvodi izpišejo na koncu seznama 
evidentiranega gradiva pri članu.  

Če v bazi podatkov ni nobenega izvoda gradiva, ki ustreza podani iskalni 
zahtevi, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Ni zadetkov, osrednji del 
zaslona ostane prazen, kazalec pa se postavi k prvi iskalni predponi v oknu za 
iskanje. Za ponovno iskanje zbrišemo "staro" iskalno zahtevo in vpišemo novo.   

Za izhod iz okolja kataloga pritisnemo tipko F. 
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DELETE 

Kratica DE 
Del programa evidenca članov 
 

Ukaz je namenjen brisanju podatkov o članu iz baze podatkov.  

 
Ukaz: DELETE 
 Y T 

 
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v ukazni vrstici izpiše vprašanje 
Želite brisati zapis o članu (D/N)?. Pritisnemo tipko d ali 
y in svoj odgovor potrdimo. Po potrditvi se odpre okno, v katerem izberemo 
vzrok za brisanje člana. Po pritisku na tipko L je član izbrisan iz baze 
podatkov, v vrstici sporočil pa se izpiše sporočilo Zapis o članu je 
izbrisan iz baze podatkov. Vpisna številka izbrisanega člana ostane 
zasedena in je ni možno dodeliti drugemu članu. Vzrok brisanja člana je 
razviden iz pregleda zasedenih vpisnih številk v segmentu COBISS2/Izposoja 
(npr. SELECT 0100100–0100500) in v določenih izpisih za izposojo v 
segmentu COBISS2/Izpisi (npr. CIR501 – transakcije pri članu). 

 

 
DELETE - 1: Brisanje zapisa o članu iz baze podatkov 

 

Ukazna vrstica 
Ukazni tipki 
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Če ima član evidentirano gradivo, neporavnane terjatve (v katerem koli 
oddelku, če je izposoja v knjižnici organizirana po oddelkih), nezaključene 
zahtevke za medknjižnično izposojo ali vpisano opombo z ukazom 
NOTE/MEMBER, program zavrne izvedbo ukaza in izpiše sporočilo Zapis 
ni izbrisan, ker je pri članu evidentirano gradivo, 
dolg ali opomba. 

Pri članu, ki smo ga izbrisali iz baze podatkov, lahko pregledujemo pretekle 
denarne transakcije. Na osnovnem nivoju lahko z ukazom ACCOUNT (tipka 
Q) in sklicem na vpisno številko člana, ki smo ga z ukazom DELETE 
izbrisali iz baze članov, preidemo v okolje Evidentiranje in poravnava terjatev, 
kjer imamo možnost pregleda transakcij, ki so bile izvršene v določenem 
obdobju. 

 

Opozorilo: 

Za uporabo ukaza DELETE  potrebujemo pooblastilo. 
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EDIT CALENDAR 

Kratica EDIT CAL 
Del programa osnovni nivo 
 

S tem ukazom določamo koledar s seznamom prostih dni v knjižnici. Ob 
evidentiranju gradiva članu se pri določanju datuma pričakovane vrnitve 
upoštevajo dela prosti dnevi, tako da ta datum nikoli ne pade na dan, ko je 
knjižnica zaprta. Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo. 

 

Ukaz: EDIT CALENDAR 
  

Po potrditvi ukaza se preselimo v okolje zaslonskega urejevalnika besedil 
(EDIT), v katerem vnašamo samo dela proste dneve. Podatke vnašamo po 
vrsticah. Če v tekstu vnesemo znak "!" (klicaj), ves tekst v nadaljevanju služi 
kot komentar in se ne upošteva kot podatek. 

V vsako vrstico vnesemo po en dan oz. datum, ki je lahko v eni od naslednjih 
oblik: 

1. Stalno proste dneve v tednu vnašamo s številkami od 1 do 7 (1-
ponedeljek, ... 7 - nedelja). Določitev posamezne številke pomeni, da 
bodo dela prosti vsi s številko označeni dnevi v tednu za obdobje od 
leta 1990 do leta 2040. 

 

Primer: 
 
7 
6 

 
 
! proste vse nedelje 
! proste vse sobote (če so proste samo nekatere, gl. 4.  
! točko) 

 

2. Državne praznike, ki so vezani na datum, vnesemo samo enkrat v 
obliki dd.mm (dan.mesec). Velja za vse datume za leta v obdobju 1990 
- 2040. 

 

Primer: 
 
01.01 
31.10 

 
 
! 1. januar 
! dan reformacije 

 

 

 

 

 

 

Ukazna vrstica  
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3. Državne praznike, ki imajo vsako leto drug datum (velika noč), 
moramo vnesti v obliki polnega datuma dd.mm.llll (dan.mesec.leto). 

 

Primer: 
 
01.04.1997 
13.04.1997 

 
 
! velika noč 1997 
! velika noč 1998 

 

4. Vsak drugi dela prost dan, ki ni vezan na nedeljo in državne praznike, 
moramo navesti s polnim datumom v obliki dd.mm.llll (npr. 
26.02.1998). Izjema je edino dan v tednu, ki bo stalno dela prost dan, 
kar označimo s številko v tednu, ali datum, ki bo vsako leto dela prost 
dan. 

        

Primer: 
 
15.07.1998 
3 
15.01 

 
 
! prosti dan 15. julij 1998 
! proste so vse srede za obdobje 1990-2040 
! prosti so vsi 15. januarji za obdobje 1990-2040 

 

 

5. Več zaporednih dni vnesemo kot obdobje tako, da vpišemo začetni in 
končni datum obdobja, ko bo knjižnica zaprta. Prvi oz. začetni datum 
obdobja mora biti nižji od drugega oz. končnega datuma obdobja, med 
njima pa ne sme biti več kot 100 dni razlike. 

   

Primer: 
 
01.08.2001-19.08.2001 

 
 
! kolektivni dopust 

 

 

6. V knjižnicah z več oddelki lahko določimo tudi dela proste dneve, ki 
veljajo samo za določeni oddelek. Pred oznako dneva v tednu oz. 
datuma vnesemo številko oddelka in znak "#" (hash). Pomembno je, da 
vedno najprej določimo dneve oz. datume, ki veljajo za vse oddelke, na 
koncu pa še posebnosti za posamezni oddelek. 

   

Primer: 
 
7 
01.01 
… 
01#6 
01#31.12.1998 
… 
05#3 

 
 
! proste vse nedelje - vsi oddelki 
! prost 1. januar - vsi oddelki 
 
! samo oddelek 01 - proste tudi vse sobote 
! samo oddelek 01 - prost dan 31. december        
! 1998       
! samo oddelek 05 - proste tudi vse srede 
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Pri obračunavanju zamudnine po prekoračitvi datuma vrnitve se upoštevajo 
samo delovni dnevi. Če knjižnica obračunava zamudnino tudi za dela proste 
dneve, je treba te dneve posebej označiti z znakom "*" (zvezdica) pred 
datumom oz. oznako dneva v tednu.  

 

Primer: 
 
 *7 
 
*01.01 
 
01#*6 

 
 
! proste vse nedelje, vendar se upoštevajo pri  
! obračunu zamudnine 
! prost 1. januar, vendar se upošteva pri obračunu  
! zamudnine 
! oddelek 01: proste vse sobote, vendar se  
! upoštevajo pri obračunu zamudnine 

 

Podatke, ki smo jih vnesli oz. spremenili, shranimo tako, da zaporedno 
pritisnemo tipki Y I in vnesemo ukaz EXIT, ki ga potrdimo s tipko K . 
Če sprememb ne bomo shranili, vnesemo ukaz QUIT. Po končanem vnosu se 
izvrši kontrola pravilnosti vnosa in ob napaki nas program opozori na vrstico, v 
kateri smo naredili napako. Po pritisku na tipko K se vrnemo v okolje 
zaslonskega urejevalnika in napako popravimo. Sprememba koledarja prostih 
dni se upošteva takoj po vrnitvi v okolje glavnega menuja, vsi uporabniki, ki v 
tem trenutku delajo v segmentu COBISS2/Izposoja, pa morajo uporabiti ukaz 
INIT. Pri preostalih bodo nove nastavitve koledarja veljale po prijavi v segment 
COBISS2/Izposoja.  

 

Opozorilo: 

Spremembe v koledarju prostih dni ne vplivajo na že evidentirane datume v 
evidencah članov, zato je pomembno, da se novi dela prosti dnevi vnesejo 
pravočasno (več kot mesec prej, če je rok izposoje en mesec). Priporočljivo je, 
da se koledar določi na začetku leta za vse leto. 

 

Opozorilo: 

V COBISS/OPAC se  spremembe lahko upoštevajo s časovnim zamikom, 
vendar najkasneje naslednji dan zjutraj.  
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EDIT LIMITS 

Kratica EDIT LIM 
Del programa osnovni nivo 
 

Z ukazom lahko za posamezno skupino (kategorijo) članov določimo: 

• najvišje možno število izposojenih izvodov na dom 
Omejitev velja za vse člane določene kategorije (npr. študente), razen 
za tiste, za katere velja individualna omejitev števila izposojenih 
izvodov. Za člane tistih kategorij, kjer to število ni določeno, velja, da 
nimajo omejitve števila izposojenih izvodov. 

• število možnih podaljšanj roka izposoje 
S tem določimo najdaljši dovoljen čas izposoje gradiva pri članih 
določene kategorije. Pri tem se upošteva naslednja formula: 
maks._obdobje = rok_izposoje + (št._možnih_podaljšanj x 
rok_podaljšanja) 
Omejitev se upošteva v segmentih COBISS2/Izposoja in 
COBISS/OPAC za WWW in ima prednost pred omejitvijo, določeno z 
ukazom EDIT OPAC. 

• najvišje možno število izposojenih izvodov v čitalnico 
Omejitev velja za vse člane določene kategorije (npr. študente), razen 
za tiste, za katere velja individualna omejitev števila izposojenih 
izvodov v čitalnico. Za člane tistih kategorij, kjer to število ni 
določeno, velja, da nimajo omejitve števila izposojenih izvodov 
gradiva v čitalnico.  

 

Ukaz: EDIT LIMITS 
 

Po potrditvi ukaza se preselimo v okolje zaslonskega urejevalnika besedil 
(EDIT), kjer  vnašamo omejitve. V posamezne vrstice vnesemo omejitve na 
naslednji način: 

nnn:x,y,z 

Pri tem je: 

nnn – oznaka kategorije 

x – maks._število_izposojenih_izvodov_na_dom 

y – št._možnih_podaljšanj 

z – maks._število_izposojenih_izvodov_v_čitalnico 

 

Ukazna vrstica  
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Primer: 

001:5 
002:5 
003:8,1 
004:5,2,3 
005:,,5 

(Za predšolske otroke in osnovnošolce (kategoriji 001 in 002) je določena 
omejitev izposoje na dom največ 5 izvodov, za srednješolce (kategorija 003) 
največ 8 izvodov in možnost enkratnega podaljšanja. Študenti (kategorija 004) 
si lahko na dom izposodijo največ 5 izvodov gradiva, rok izposoje lahko 
podaljšajo dvakrat, v čitalnico pa si lahko izposodijo največ 3 izvode gradiva. 
Za študente ob delu (kategorija 005) je določena omejitev izposoje v čitalnico 
največ 5 izvodov. Za druge kategorije ni omejitev.) 

 

Za knjižnice z več oddelki veljajo tako določene omejitve za vsak posamezni 
oddelek - v zgoraj navedenem primeru ima lahko predšolski otrok izposojenih 
največ 5 izvodov v oddelku 01, spet največ 5 izvodov v oddelku 02 itd.  

Določimo pa lahko tudi različne omejitve v posameznih oddelkih, tako da pred 
oznako kategorije vnesemo številko oddelka in znak "#". 

 

Primer: 

01#001:5 
02#001:7 

(Za predšolske otroke (kategorija 001) je določena omejitev izposoje v oddelku 
01 največ 5 izvodov, v oddelku 02 pa največ 7 izvodov.) 

 
Podatke, ki smo jih vnesli oz. spremenili, shranimo tako, da zaporedno 
pritisnemo tipki Y I in vnesemo ukaz EXIT, ki ga potrdimo s tipko K. 
Če sprememb ne bomo shranili, vnesemo ukaz QUIT. Po končanem vnosu se 
izvrši kontrola pravilnosti vnosa in ob napaki nas program opozori na vrstico, v 
kateri smo naredili napako. Po pritisku na tipko K se vrnemo v okolje 
zaslonskega urejevalnika in napako popravimo. Sprememba oz. določitev 
omejitev se upošteva takoj po vrnitvi v okolje osnovnega nivoja, vsi 
uporabniki, ki v tem trenutku uporabljajo program COBISS2/Izposoja, pa 
morajo uporabiti ukaz INIT. Pri preostalih bodo nove nastavitve veljale po 
prijavi v okolje COBISS2/Izposoja. 

 

Opozorilo: 

Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo. 
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Opozorilo: 

V COBISS/OPAC se  spremembe lahko upoštevajo s časovnim zamikom, 
vendar najkasneje naslednji dan zjutraj.  
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EDIT NOTIFY 

  
Del programa osnovni nivo 

 

Z ukazom EDIT NOTIFY preidemo v okolje vzdrževanja parametrov za 
obveščanje na nivoju knjižnice. To pomeni, da v tem delu programa knjižnica 
določi, katere vrste in načine obveščanja (e-pošta in/ali SMS) bo omogočala 
svojim članom. Člani si bodo lahko aktivirali parametre samo za tiste vrste 
obvestil in načine obveščanja, ki jih knjižnica dovoljuje.  

 

 

Ukaz: EDIT NOTIFY 
 

Po vnosu ukaza se odpre meni, v katerem lahko izberemo dva načina 
obveščanja: 

• po e-pošti 
• s SMS-obvestili  
• izhod  
 

 

EDIT NOTIFY - 1:  Meni za izbiro načina obveščanja 

 

Ko izberemo enega od načinov obveščanja (npr. obveščanje po e-pošti), se 
odpre nov meni z vsemi vrstami obvestil, ki jih knjižnica ponuja za obveščanje 

Ukazna vrstica  
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po e-pošti. Inverzno izpisana vrstica pomeni, da je ta vrsta obvestila v knjižnici 
aktivirana. Posamezno vrsto obvestila aktiviramo ali ukinemo tako, da s 
tipkama  Đ in  Š izberemo vrstico in s pritiskom na tipko » stanje 
spremenimo. Meni zapustimo s tipko L. Če ne želimo ničesar spremeniti, 
pritisnemo tipko F. 

 

 

EDIT NOTIFY - 2: Meni z izborom vrste sporočil, ki jih knjižnica ponuja 
za obveščanje po e-pošti 

 

Postopek ponovimo še za drugi način obveščanja (SMS) in na koncu izberemo 
možnost Izhod. Če smo vnesli katero koli spremembo, nas program vpraša, 
ali želimo spremembo shraniti. Potrdimo s tipko d, sicer ostanejo nastavitve 
nespremenjene. 

 
Opozorilo: 

V COBISS/OPAC se  spremembe lahko upoštevajo s časovnim zamikom, 
vendar najkasneje naslednji dan zjutraj.  
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EDIT OPAC 

Del programa osnovni nivo 
 

Ukaz omogoča določanje in spreminjanje parametrov, ki se upoštevajo v 
spletnem COBISS/OPAC-u. Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo. 

 

Ukaz: EDIT OPAC 
 

Če je izposoja organizirana po oddelkih, se lahko parametri določajo na dveh 
nivojih: 

• na nivoju celotne knjižnice (Skupni podatki za vse oddelke) – vrednosti 
parametrov se upoštevajo, ko se uporabnik prijavi v servis Moja 
knjižnica 

• na nivoju posameznih oddelkov (Podatki za posamezne oddelke) –  
vrednosti parametrov se upoštevajo pri podaljšanju roka izposoje in 
rezervaciji gradiva glede na lokacijo posameznega izvoda 

 

Opozorilo: 

 Pri omejitvah "Število možnih podaljšanj" in "Maks. število rezervacij pri 
članu" se upošteva lokacija posameznega izvoda gradiva.  

 

Določimo lahko naslednje parametre: 

• telefon za informacije  
Vnesemo telefonsko številko knjižnice ali posameznega oddelka, ki se 
bo izpisala v spletnem COBISS/OPAC-u. 

• e-pošta za uporabnike  
Vnesemo naslov elektronske pošte knjižnice ali posameznega oddelka. 
Naslov se bo izpisal v spletnem COBISS/OPAC-u in na koncu 
sporočila, ki ga član prejme po e-pošti (npr. obvestilo o skorajšnjem 
poteku roka izposoje). Ko član klikne elektronski naslov, se odpre 
okno za pošiljanje elektronske pošte na ta naslov. 

• e-pošta za obvestila o rezervaciji  
Če želimo biti sproti obveščeni o rezervacijah prostega gradiva –
naročilih preko spletnega COBISS/OPAC-a, vnesemo naslov, na 
katerega se ob vsaki rezervaciji – naročilu pošlje kratko sporočilo. Na 
vpisani naslov se pošiljajo tudi obvestila o rezervacijah gradiva 
(statusa O in W), preklicanih preko spletnega COBISS/OPAC-a. 

• e-pošta za e-obvestila 

  

Ukazna vrstica  
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Vnesemo naslov elektronske pošte, na katerega bo poslana kopija 
obvestila, ki ga je prejel član (e-pošta ali SMS). V primeru neuspelega 
pošiljanja prejmemo na ta naslov tudi informacijo o zavrnitvi obvestila 
(npr. naslovnik ne prejme SMS-obvestila, ker na njegovem računu ni 
dovolj sredstev, ker je bilo poslano na neobstoječi SMS-naslov, ker je 
poštni predal naslovnika e-pošte poln ipd.). 

• število možnih podaljšanj 
Če želimo omejiti podaljševanje roka izposoje preko spletnega 
COBISS/OPAC-a, vpišemo število možnih podaljšanj. S tem 
določimo najdaljši dovoljeni čas izposoje gradiva pri članu. 

maks_obdobje = rok_izposoje + (št_možnih_podaljšanj * 
rok_podaljšanja) 

 

Primer: 

Če ima knjižnica rok izposoje 21 dni, rok podaljšanja prav tako 21 dni 
in dovoljuje samo enkratno podaljšanje, je najdaljša možna doba 
izposoje 21 dni + 1 * 21 dni = 42 dni. 

 

• maks. število rezervacij za gradivo  
Če želimo omejiti dolžino čakalnih vrst pri rezervacijah izposojenega 
gradiva, vpišemo največje možno število članov, ki se lahko uvrstijo v 
čakalno vrsto.  

• maks. število rezervacij pri članu 
Če želimo omejiti število rezervacij pri članih, vpišemo največje 
možno število kosov (izvodov) rezerviranega/naročenega gradiva pri 
posameznem članu. 

• obvestila za člane (slovenski jezik) 
Vpišemo obvestilo, ki se bo izpisalo v spletnem COBISS/OPAC-u 
(npr. "Prosimo, pošiljajte samo resne rezervacije."). 

• obvestila za člane (angleški jezik)  
Vpišemo lahko tudi obvestilo, ki se bo izpisalo v angleškem jeziku. 

Okolje za vnos parametrov za izpise zapustimo s pritiskom na tipko F. Po 
ustreznem odgovoru na vprašanje Shranim? d-da, n-ne, p-preklic 
lahko spremembe shranimo (tipka d) ali ne (tipka n)  ali pa ostanemo v 
okolju za vnos parametrov (tipka p). 

 

Opozorilo: 

V COBISS/OPAC se  spremembe lahko upoštevajo s časovnim zamikom, 
vendar najkasneje naslednji dan zjutraj.  
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EDIT TIMEPAR 

Del programa osnovni nivo 

 

S tem ukazom vzdržujemo podatke o časovnih parametrih izposoje: čas 

izposoje in podaljšanja, čas veljavnosti rezervacije izposojenega in prostega 

gradiva, čas čakanja rezerviranega gradiva na člana, tolerančna obdobja za 

opomine in zamudnino. Parametri so vezani na vrsto gradiva.  

 

Ukaz: EDIT TIMEPAR 

 

Po potrditvi ukaza se izpiše tabela. Vrstice predstavljajo vrsto gradiva, stolpci 

pa različne časovne parametre: 

 

 

EDIT TIMEPAR - 1: Vzdrževanje časovnih parametrov 

 

izp.  čas izposoje za izvode, ki nimajo posebne omejitve dostopa v podpolju 

996/997p, 996/997u oz. posebnega statusa v podpolju 996/997q 

 

Opozorilo: 

Začetne nastavitve parametra "Čas izposoje" vnese nacionalni center COBISS 

na osnovi  tabele časovnih parametrov, ki jo je knjižnica definirala v 

dokumentu Zapisnik o izposoji v knjižnici, pogl. 3.3. Na zahtevo knjižnice 

nacionalni center COBISS tudi spremeni vrednost parametra, tako da je 

izposoja onemogočena ("0d" ali "x"). 

Ukazna vrstica  
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pod.  čas podaljšanja izposoje za izvode, ki nimajo posebne omejitve dostopa 

v podpolju 996/997p, 996/997u oz. posebnega statusa v podpolju 

996/997q 

rez.  čas veljavnosti rezervacij; po poteku tega časa bo pri evidentiranem  

izvodu razvidno, da rezervacija ni več aktualna (datum se izpiše 

inverzno), kar pomeni, da jo lahko zbrišemo 

čak.  čas čakanja gradiva na člana, ki je gradivo rezerviral, ali čas čakanja 

gradiva na prevzem; po poteku tega časa bo pri evidentiranem izvodu 

razvidno, da je datum prekoračen (izpiše se inverzno), kar pomeni, da 

ga lahko brišemo 

nar.  čas veljavnosti rezervacije prostega izvoda ali čas čakanja izvoda na 

prevzem; po poteku tega časa rezervacija prostega izvoda preneha biti 

aktualna (datum se izpiše inverzno), kar pomeni, da jo lahko brišemo  

1. op število dni prekoračitve roka vrnitve, potrebnih za izdelavo 1. opomina 

2. op število dni, ki je poteklo od izdelave 1. opomina, potrebnih za izdelavo  

2. opomina 

3. op število dni, ki je poteklo od izdelave 2. opomina, potrebnih za izdelavo  

3. opomina 

4. op število dni, ki je poteklo od izdelave 3. opomina, potrebnih za izdelavo 

4. opomina 

zam.  obdobje, v katerem se zamudnina ne zaračuna, čeprav je gradivo  

vrnjeno z zamudo 

čit.    čas veljavnosti rezervacije gradiva za uporabo v čitalnici 

Po izvedbi ukaza EDIT TIMEPAR smo na prvem elementu tabele (čas izposoje 

za knjige). Po posameznih elementih tabele se premikamo s tipkami za pomik. 

Vrednost časovnega parametra vnesemo tako, da s tipko ¼  pobrišemo 

staro vrednost ter vpišemo novo. Vrednosti vnašamo v naslednji obliki: 

številka in oznaka d (dnevi) ali m (meseci). 

 

Primeri: 

21d       – 21 dni 

2m    – 2 meseca 

x ali 0d – onemogočeno (izposoja, podaljšanje, rezervacije izposojenega in   

     prostega gradiva) oz. ni tolerančnega obdobja (za opomine in  

     zamudnino). Vrednost "x" ali "0d" lahko na zahtevo knjižnice vpiše  

     samo nacionalni center COBISS. 

 

Če pred številko dodamo znak "*", bodo upoštevani samo delovni dnevi. 

 

Primer: 

*3d  – trije delovni dnevi 
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Opozorilo: 

Če je datum, ki se izračuna na osnovi določenih časovnih parametrov, dela 

prost dan, se programsko določi novi datum na naslednji delovni dan. 

 

Okolje zapustimo s pritiskom na tipki Y I ali tipko F. V ukazni vrstici 

se izpiše vprašanje  Želite spremembo shraniti (D/N)?. Če 

odgovorimo pritrdilno, se bodo vnesene spremembe shranile. 

 

Nasvet: 

Če ima knjižnica drugačne časovne parametre za leposlovje, glasbo ali 

zabavne vsebine, je možno tabelo razširiti. V tem primeru je tabela izpisana na 

več straneh. Pomik na naslednjo stran tabele je možen s tipko za pomik 

navzdol. 

 

Opozorilo: 

Za izvedbo ukaza potrebujemo pooblastilo. 

Uporaba ukaza ORDERREAD je možna le, če so določeni posebni časovni 

parametri, ki jih nacionalni center COBISS vključi na zahtevo knjižnice. 

 

Opozorilo: 

V COBISS/OPAC se  spremembe lahko upoštevajo s časovnim zamikom, 

vendar najkasneje naslednji dan zjutraj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



COBISS2/Izposoja HELP  
 

© IZUM, december 2010 HELP - 1  
 

HELP  

Deli programa osnovni nivo, evidenca članov, izposoja gradiva, katalog 
 

Ukaz omogoča izpis navodil za delo glede na položaj v programu. 

V ukazno vrstico napišemo: 

 

Ukaz: 
 
 

HELP 
M 
Y P 

 

 
Opozorilo: 

Vsebina navodil se od aprila 1997 ne dopolnjuje več, zato je priporočljiva 
uporaba priročnika COBISS2/Izposoja, katerega ažurna verzija je dostopna 
na portalu Izobraževanje.  

 
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipko (-i) se izpišejo navodila (besedilo 
priročnika) glede na to, kje v programu se trenutno nahajamo. 

 

 

HELP - 1: Pomoč v okolju za izposojo 

Izhod omogoča tipka F. 

 

Ukazna vrstica 
Ukazna tipka 
ali tipki 
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ORDER 

Kratica ORD 
Del programa izposoja gradiva, katalog 

 

Ukaz je namenjen rezervaciji prostega izvoda gradiva in predstavlja poseben 
način rezervacij. Če želi član (npr. po telefonu) rezervirati gradivo, ki ni 
izposojeno, mu ga rezerviramo z ukazom ORDER.  

Rezervacijo izvoda lahko izvedemo na dva načina: 

• Rezervacija izvoda z vpisom inventarne številke ali številke za 
izposojo: 

V ukazno vrstico napišemo 

Ukaz: ORDER  
  E 

 

Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipko se v ukazni vrstici izpiše besedilo 
Rezervacija prostega izvoda IN/CN=. Vpišemo inventarno 
številko ali številko za izposojo in jo potrdimo s tipko L. 

Besedilo Rezervacija prostega izvoda IN/CN= se izpisuje do 
preklica s tipko F ali do izbire drugega postopka.  

• Rezervacija izvoda z izbiro iz kataloga: 
Izbranemu članu najpogosteje rezerviramo prosti izvod gradiva z izbiro iz 
kataloga. 

Pred prehodom ali po prehodu v okolje kataloga (tipki Y Q ali  V 
Q) izberemo postopek za rezervacijo prostega izvoda (tipka E). Po 
iskanju gradiva izvod rezerviramo tako, da za besedilom Rezervacija 
prostega izvoda= vpišemo zaporedno številko izvoda.  

Rezervirano gradivo se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva člana 
in ima status O. Pred statusom se avtomatsko izračuna in izpiše še datum, do 
katerega velja rezervacija (gl. sliko ORDER - 1). 

Serijske publikacije, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske publikacije, 
ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali pa so vsi zvezki 
vezani skupaj, rezerviramo kot monografske.  

Pri rezervaciji serijskih publikacij z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki 
moramo za inventarno številko vpisati še ločilo "," in enoto izposoje. To je 
lahko številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) ali območje številk 
skupaj vezanih zvezkov. Če vpišemo samo inventarno številko, se po potrditvi 
odpre okno z vsemi enotami letnika. 

 

Ukazna vrstica  
Ukazna tipka 
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ORDER - 1: Rezervacija prostega izvoda gradiva 

Enote, ki jih lahko rezerviramo, so izpisane poudarjeno, kazalec pa se vedno 
postavi v vrstico s podatki o prvi enoti, ki jo lahko izberemo. 

Posamezne enote izberemo s tipkama Đ ali Š in jih označimo s tipko za 
presledek (tipka »). 

Vse enote, ki jih lahko izberemo, naenkrat označimo s tipko º,  ali 
J j. Izbiro potrdimo s tipko L. 

Če ne želimo izbrati nobene enote, pritisnemo tipko F, L, K ali \ J 
z. 

 

Opozorilo: 

Če izvod s statusom O izposodimo drugemu članu še pred iztekom datuma, do 
katerega velja rezervacija, se pri članu, ki je ta izvod rezerviral (izvod ima v 
njegovi evidenci gradiva status O), postavi zanj običajna rezervacija (status 
R), ki je vezana na COBISS.xx-ID in ne na inventarno številko. Ta član se v 
seznamu rezervacij uvrsti na prvo mesto. Ko gradivo razdolžimo pri članu, 
kateremu smo izvod izposodili, se pri članu, ki je izvod najprej rezerviral, 
spremeni status tega izvoda iz R v W. Status W je hkrati opozorilo, da ga bo 
gradivo ponovno čakalo neko določeno obdobje. 

Če je gradivo s statusom O tudi rezervirano, pri članu, ki je rezerviral prosto 
gradivo, pa rezervacijo tega gradiva brišemo, se pri članu, ki je to gradivo 
rezerviral (izvod ima v njegovi evidenci gradiva status R) in je prvi v 
seznamu rezervacij, spremeni status gradiva iz R v O. 

 

V okolju kataloga se za rezervirane izvode izpiše naslednji status: 

 - status O: rezervirano, čaka do: <datum poteka 
rezervacije>  
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 - status W: rezervirano, čaka do: <datum poteka 
rezervacije> 

Časovno obdobje, za katero velja rezervacija prostega gradiva, je navadno 
krajše od obdobja, za katero veljajo rezervacije izposojenega gradiva.  

 

Nasvet: 

Rezervirano prosto gradivo je treba redno preverjati (gl. ukaz 
CHECK/RESERVATION), ga skladno s seznamom umikati s police ter 
pripraviti na prevzem (gl. ukaz WAITING). Šele nato lahko gradivo 
izposodimo na dom (gl. ukaz CIRCULATE). 

 

 

 



 



COBISS2/Izposoja RENAME  
 

© IZUM, december 2010 RENAME - 1  
 

RENAME 

Kratica REN 
Del programa evidenca članov 
 

Ukaz omogoča dodelitev nove vpisne številke izbranemu članu.  

 

Ukaz: RENAME 
ali RENAME <vpisna številka člana> 
 Y E 

 
Novo vpisno številko dopišemo k ukazu RENAME ali za besedilom Nova 
številka člana:, ki se izpiše po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki. 
Pred tem moramo seveda preveriti, ali je nova številka še prosta.  

Na spremembo vpisne številke nas pri članu opozori zvočni signal, nova vpisna 
številka pa se med podatki o članu izpiše poudarjeno. Po dodelitvi nove vpisne 
številke moramo zapis o članu ponovno shraniti v bazo podatkov s tipkama 
Y I (ukaz SAVE). Po potrditvi se vsi podatki o članu nespremenjeni 
shranijo pod novo številko, stara številka pa ostane zasedena in je ne moremo 
dodeliti novemu članu. Vzrok zasedenosti te vpisne številke je razviden v 
segmentu COBISS2/Izposoja iz pregleda zasedenih vpisnih številk (npr. 
SELECT 0100100–0100500) ter v določenih izpisih za izposojo v segmentu 
COBISS2/Izpisi (npr. CIR501 – transakcije pri članu).  

Spremembo vpisne številke člana prekličemo tako, da podatkov o članu ne 
shranimo (izhod s tipko F).  

Nove vpisne številke navadno dodeljujemo članom, ki izgubijo svojo člansko 
izkaznico (da preprečimo njihovo zlorabo). Praviloma izberemo za novo vpisno 
številko tisto, ki je za 1 višja od doslej dodeljene najvišje številke.  

Pri članu, kateremu smo dodelili novo vpisno številko, lahko pregledujemo 
pretekle denarne transakcije tudi pod staro vpisno številko. Na osnovnem 
nivoju lahko z ukazom ACCOUNT (tipka Q) in sklicem na vpisno številko 
člana pred izvedbo ukaza RENAME preidemo v okolje Evidentiranje in 
poravnava terjatev, kjer imamo možnost pregleda transakcij, ki so bile izvršene 
v določenem obdobju.  

Ukaza RENAME ne moremo uporabiti pri članih, 

• ki imajo številko kategorije 126 (organizacijske enote/oddelki), saj so 
njihove vpisne številke nespremenljive 

• ki imajo evidentirano izposojo gradiva v kateri koli drugi knjižnici 
vzajemnega sistema izposoje (velja le za knjižnice vzajemne baze 
članov Univerze v Mariboru) 

• ki imajo v kateremkoli oddelku knjižnice evidentiran vsaj en izvod 
gradiva (če se knjižnica odloči za vključitev posebnega parametra, ki v 
tem primeru onemogoča uporabo ukaza RENAME) 

Ukazna vrstica  
 

Ukazni tipki 
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• ki imajo evidentirane terjatve 
• ki imajo evidentirane nezaključene zahtevke za medknjižnično 

izposojo 
 
 

Opozorilo: 

Za uporabo ukaza RENAME potrebujemo pooblastilo. 
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H   UČBENIŠKI SKLAD 

Segment COBISS2/Izposoja podpira tudi izposojo gradiva učbeniškega sklada.  

V tem dodatku so opisane posebnosti, ki jih je za gradivo učbeniškega sklada 

treba upoštevati pri: 

 vnosu podatkov o stanju zaloge in 

 izposoji gradiva 

 

Knjižnica, ki že dela v sistemu COBISS.SI in evidentira postopke izposoje v 

segmentu COBISS2/Izposoja, mora pred začetkom obdelave in izposoje gradiva 

iz učbeniškega sklada obvezno stopiti v stik s kontaktno osebo v nacionalnem 

centru COBISS. 
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H.1 ORGANIZACIJA UČBENIŠKEGA SKLADA 

Gradivo učbeniškega sklada se vodi v enem oddelku ali v več samostojnih 

oddelkih. Knjižnica mora zato v segmentu COBISS3/Zaloga določiti eno ali več 

oznak podlokacij v lokalnem šifrantu podlokacij. Pri oznaki podlokacije mora 

določiti oddelek, ki bo predstavljal učbeniški sklad (npr. US – Učbeniški 

sklad#02 pomeni, da je učbeniški sklad oddelek 02, v signaturi pa je oznaka 

US).  
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H.2 VNOS PODATKOV O STANJU ZALOGE 

O načinu postavitve in vnosu podatkov o stanju zaloge za gradivo učbeniškega 

sklada se knjižnica dogovori s kontaktno osebo iz nacionalnega centra COBISS. 

 

Inventarizacija 

Knjižnica se v dogovoru s kontaktno osebo iz nacionalnega centra COBISS 

odloči, ali bo za gradivo iz učbeniškega sklada vodila posebno inventarno 

knjigo. Inventarne številke lahko dodeljuje ročno, lahko pa se odloči za 

avtomatski števec. 

 

Omejitev dostopnosti 

Običajno je rok izposoje gradiva učbeniškega sklada drugačen od roka izposoje 

za ostalo gradivo. Eden od možnih načinov določanja roka izposoje ali roka 

podaljšanja za gradivo iz učbeniškega sklada je vnos podatka o omejitvi 

dostopnosti v podpolju 996/997u (gl. priročnik COMARC/H, str. 996/997u - 1). 

Pomanjkljivost takšnega vnosa je, da je v primeru spremenjenega roka izposoje 

ali podaljšanja roka treba popraviti podatek v podpolju 996/997u pri vseh enotah 

ali pa popravljati izračunan rok vrnitve gradiva v segmentu COBISS2/Izposoja 

(gl. ukaz RETDATE/ALL ali RETDATE). 

 

Opozorilo: 

Podatki o zalogi gradiva iz učbeniškega sklada se v COBISS/OPAC-u ne 

prikazujejo. 

 

 



Dodatek H  COBISS2/Izposoja  

 

Dodatek H - 4 © IZUM, december 2010  

 

H.3 IZPOSOJA GRADIVA 

Pred začetkom izposoje gradiva učbeniškega sklada je treba preveriti, ali je član, 

ki si želi gradivo izposoditi, že vpisan v bazo članov, in ali so definirani vsi 

potrebni parametri, ki omogočajo izvedbo izposoje gradiva. 

Osnovni postopki pri evidentiranju izposoje gradiva učbeniškega sklada so enaki 

postopkom pri izposoji drugega knjižničnega gradiva, obstaja pa tudi nekaj 

posebnosti. Ker je knjižnica organizirana po oddelkih, se evidenca izposoje 

gradiva vodi ločeno po posameznih oddelkih. 

 

Baza podatkov o članih knjižnice 

Baza članov knjižnice, ki so vpisani segmentu COBISS2/Izposoja, je skupna 

vsem oddelkom. To pomeni, da je ne glede na število oddelkov vsak član 

knjižnice v bazo vpisan le enkrat, podatke iz te baze pa uporabljamo pri delu v 

vseh oddelkih, tudi v učbeniškem skladu.  

 

Katalog gradiva 

V knjižnici z oddelki poteka iskanje gradiva iz učbeniškega sklada (gl. ukaz 

CATALOGUE ali SIGNATURE) po lokalnem katalogu. Iščemo lahko: 

 v oddelku učbeniškega sklada, ki vsebuje izključno gradivo učbeniškega 

sklada 

 v oddelku, katerega del je tudi učbeniški sklad 

 po vseh oddelkih  

 

Določitev predvidenega roka vrnitve gradiva 

Rok predvidene vrnitve v knjižnico se določi na naslednje načine: 

 na osnovi časovnih parametrov izposoje (število dni in mesecev), ki smo 

jih določili z ukazom EDIT TIMEPAR  

 na osnovi omejitve dostopnosti  (število dni ali mesecev), ki smo jo 

vpisali v podpolje 996/997u – omejitev dostopnosti 

 na osnovi stopnje dostopnosti, ki smo jo vpisali v podpolje 996/997p – 

stopnja dostopnosti 

 

Ker je ponavadi gradivo iz učbeniškega sklada članu izposojeno do konca 

šolskega leta, moramo običajni rok vrnitve gradiva (npr. 14 dni, 1 mesec ipd.) 

popraviti. Ko izbranemu članu izposodimo na dom enote gradiva iz učbeniškega 

sklada, spremenimo rok vrnitve vsem izvodom izposojenega gradiva z ukazom 

RETDATE/ALL (gl. ukaz RETDATE/ALL). 

Če v času, ko izposojamo gradivo iz učbeniškega sklada, preostalega 

knjižničnega gradiva ne izposojamo, je možno z ukazom EDIT TIMEPAR 

nastaviti časovne parametre, ki veljajo za izposojo gradiva iz učbeniškega 
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sklada. Po zaključeni izposoji pa jih moramo ponovno nastaviti tako, kot veljajo 

za običajno knjižnično gradivo. 

 

Cenik, evidentiranje in poravnava terjatev 

Praviloma veljajo pri izposoji gradiva iz učbeniškega sklada drugačne cene kot 

pri izposoji preostalega knjižničnega gradiva, zato knjižnica določi poseben 

cenik storitev, ki velja samo za oddelek učbeniškega sklada. 

 

Pri članih lahko evidentiramo terjatve, ki so nastale pri izposoji gradiva 

učbeniškega sklada, prav tako pa tudi poravnavo teh terjatev (gl. ukaz 

ACCOUNT). 
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H.4 NAKNADNA VKLJUČITEV UČBENIŠKEGA SKLADA 

Knjižnica se lahko naknadno odloči, da bo začela v sistemu COBISS.SI 

obdelovati tudi gradivo iz učbeniškega sklada in evidentirati postopke izposoje v 

segmentu COBISS2/Izposoja. 

Postopek naknadne vključitve učbeniškega sklada je odvisen od tega, ali je bila 

organizacija izposoje po oddelkih sploh predvidena ali ne. 

V vsakem primeru se mora knjižnica s kontaktno osebo iz nacionalnega centra 

COBISS dogovoriti o vnosu podatkov o stanju zaloge in organizaciji izposoje. 

H.4.1 Vključevanje učbeniškega sklada v knjižnici z 
oddelki 

Knjižnica se mora odločiti, ali bo učbeniški sklad: 

 samostojni oddelek z avtomatizirano izposojo 

 del enega izmed obstoječih oddelkov z avtomatizirano izposojo 

 

V skladu s to odločitvijo se knjižnica dogovori s kontaktno osebo iz 

nacionalnega centra COBISS o oznaki ene ali več podlokacij, o opisu 

posamezne oznake podlokacije in pripadnosti podlokacije oddelku.  

Kontaktna oseba iz nacionalnega centra COBISS nastavi ustrezne parametre 

izposoje in dopolni lokalni šifrant podlokacij s podlokacijo za gradivo 

učbeniškega sklada. 

 

H.4.2 Vključevanje učbeniškega sklada v knjižnici brez 
oddelkov 

Knjižnico brez oddelkov je treba zaradi učbeniškega sklada reorganizirati v 

knjižnico z oddelki.   

Potreben je dogovor s kontaktno osebo iz nacionalnega centra COBISS o 

posebnostih pri: 

 vnosu podatkov o stanju zaloge  

 posebnostih pri izposoji gradiva  

 izvedbi reorganizacije izposoje v segmentu COBISS2/Izposoja 

 
V skladu z dogovorom je treba dopolniti lokalni šifrant podlokacij in druge 

šifrante. 

Najkasneje pred začetkom izposoje gradiva iz učbeniškega sklada kot 

samostojnega oddelka mora knjižnica reorganizirati izposojo v segmentu 
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COBISS2/Izposoja. Prehod na izposojo, organizirano po oddelkih, lahko 

knjižnica izvede: 

 s konverzijo (programska storitev se plača po ceniku storitev IZUM-a) 

 brez konverzije (ročno) 

H.4.2.1 Reorganizacija izposoje s konverzijo 

Pred izvedbo programskega prehoda na več oddelkov in vključitvijo 

avtomatizirane izposoje v oddelku učbeniškega sklada mora knjižnica po 

predhodnem dogovoru s kontaktno osebo iz nacionalnega centra COBISS 

sporočiti: 

 oddelke, v katerih namerava imeti locirano gradivo s posameznih 

podlokacij (npr. gradivo z že obstoječe podlokacije K – knjižnica bo 

gradivo oddelka 01, gradivo s podlokacije US – učbeniški sklad pa bo 

oddelek 02) 

 nazive oddelkov (npr. oddelek 01 se bo imenoval Knjižnica, oddelek 02 

z gradivom iz učbeniškega sklada pa Učbeniški sklad) 

 datum izvedbe reorganizacije 

H.4.2.2 Reorganizacija izposoje brez konverzije 

Pred vključitvijo avtomatizirane izposoje v oddelku učbeniškega sklada mora 

knjižnica po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo iz nacionalnega centra 

COBISS v segmentu COBISS2/Izpisi izvesti naslednje postopke (gl. priročnik 

COBISS2/Izpisi, pogl. 13 Izposoja):   

 pripraviti seznam članov z opomini (izpis CIR207) ter na osnovi 

seznama pri vseh članih z opomini v opombo vpisati (gl. ukaz 

NOTE/MEMBER) osnovne podatke o gradivu, za katero je član dobil 

opomin, in številko opomina (po razdolžitvi gradiva se ta podatek 

izgubi) 

 pripraviti seznam članov z izposojenim gradivom (izpis CIR002) in na 

osnovi seznama razdolžiti vso izposojeno gradivo; 

 pripraviti seznam rezerviranega gradiva (izpis CIR108) in na osnovi 

seznama brisati vse rezervacije gradiva;  

 pripraviti seznam gradiva glede na status (izpis CIR101), izbrati status 

O, pripraviti seznam rezerviranega prostega gradiva in na osnovi 

seznama CIR101 brisati vse rezervacije prostega gradiva; 

 pripraviti seznam članov z dolgom (izpis CIR004) in na osnovi tega 

seznama poskrbeti, da člani svoje obveznosti poravnajo ali pa vse 

neporavnane terjatve do članov brisati; 

 izdelati statistike za obdobje pred reorganizacijo izposoje po oddelkih 

(gl. priročnik COBISS2/Izpisi, pogl. 11.2 Statistike za potrebe izposoje). 

 

Ko izvede vse postopke, knjižnica o tem obvesti nacionalni center COBISS, le-

ta pa vključi oddelke z avtomatizirano izposojo. Nato mora knjižnica v 

oddelku, v katerega po reorganizaciji sodi gradivo, ki je bilo izposojeno ali 
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rezervirano pred reorganizacijo in v katerem so bile pred reorganizacijo 

izposoje evidentirane terjatve, izvesti še naslednje postopke: 

 na osnovi pripravljenega izpisa CIR002 ponovno evidentirati izposojo 

vsega izposojenega gradiva 

 na osnovi pripravljenega izpisa CIR108 ponovno evidentirati vse 

rezervacije gradiva 

 na osnovi izpisa CIR101 ponovno evidentirati rezervacije prostega 

gradiva 

 na osnovi izpisa CIR004 pri članih, ki svojih terjatev niso poravnali, 

evidentirati neporavnane terjatve 

 

Reorganizacijo brez konverzije je priporočljivo izvesti v času počitnic ali pred 

začetkom novega šolskega leta, ko imajo člani evidentiranega najmanj gradiva. 
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