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COBISS2/Izposoja 

Verzija 5.4-05, januar 2011 

 

Seznam sprememb št. 20, januar 2011 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO  KAZALO/1–8 spremenjeno 

   2.6   Splošno veljavni ukazi 2.6/1–4 spremenjeno 

   3.1   Vpis člana in spreminjanje podatkov o članu 3.1/5–12 spremenjeno 

   4.2   Izposoja gradiva 4.2/1–6 spremenjeno 

   5.1   Iskanje gradiva v katalogu 5.1/1–4 spremenjeno 

   CATALOGUE CATALOGUE/1–5 spremenjeno 

   DELETE DELETE/1–2 spremenjeno 

   EDIT CALENDAR EDIT CALENDAR/1–3 spremenjeno 

   EDIT LIMITS EDIT LIMITS/1–3 spremenjeno 

   EDIT NOTIFY EDIT NOTIFY/1–2 spremenjeno 

   EDIT OPAC EDIT OPAC/1–2 spremenjeno 

   EDIT TIMEPAR EDIT TIMEPAR/1–3 spremenjeno 

   HELP HELP/1 spremenjeno 

   ORDER ORDER/1–3 spremenjeno 

   RENAME RENAME/1–2 spremenjeno 

   Dodatek H Dodatek H/1–8 spremenjeno 

    

 

Opombe: 

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

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

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

s črto.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 



Spremembe št. 20 COBISS2/Izposoja 

 

 

2/3 © IZUM, januar 2011 

 

COBISS2/Izposoja 

Verzija 5.4-05, januar 2011 

 

Opis sprememb št. 20, januar 2011 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

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

navedene v priročniku". 

 

1. Poglavje 2.6 Splošno veljavni ukazi  

Dodano je opozorilo, da začetne nastavitve parametra "Čas izposoje" in spremembe 

vrednosti tega parametra, tako da je izposoja onemogočena, na zahtevo knjižnice vnaša 

nacionalni center COBISS.  

 

2. Poglavje 3.1Vpis člana in spreminjanje podatkov o članu  

Dodani sta opozorili, da za urejanje privilegijev člana potrebujemo pooblastilo PRV1, za 

urejanje omejitev člana pa pooblastilo PRV2. 

 

3. Poglavje 4.2 Izposoja gradiva  

Spremenjena je privzeta tabela nastavitev parametrov, ki določajo način izposoje za gradivo 

z omejeno dostopnostjo na dom in v čitalnico (gradivo ima izpolnjeno podpolje p ali q v 

polju 996/997). 

 

4. Poglavje 5.1 Iskanje gradiva v katalogu in CATALOGUE 

Spremenjen je izpis podatkov o gradivu pri iskanju v lokalni bazi podatkov. Vrstni red 

izpisa in imena statusov so poenotena z izpisom v COBISS/OPAC. 

 

5. Poglavje DELETE in RENAME 

Dodano je opozorilo, da podatkov o članu ni možno izbrisati, če ima član evidentirane 

nezaključene zahtevke za medknjižnično izposojo. 

 

6. Poglavja EDIT CALENDAR, EDIT LIMITS, EDIT NOTIFY, EDIT OPAC 

in EDIT TIMEPAR 

Dodano je opozorilo, da se spremembe v nastavitvah koledarja, omejitev izposoje, 

elektronskega obveščanja za COBISS/OPAC in časovnih parametrov, v COBISS/OPAC 

lahko upoštevajo s časovnim zamikom, vendar najkasneje naslednji dan zjutraj.  
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V poglavju EDIT TIMEPAR je dodano opozorilo, da začetne nastavitve parametra "Čas 

izposoje" in spremembe vrednosti tega parametra, tako da je izposoja onemogočena, na 

zahtevo knjižnice vnaša nacionalni center COBISS. 

 

7. Poglavje HELP 

Dodano je opozorilo, da vsebina navodil ni ažurna. Namesto ukaza HELP se priporoča 

uporaba navodil v priročniku na portalu Izobraževanje. 

 

8. Poglavje Dodatek H 

Spremenjena je organizacija izposoje gradiva iz učbeniškega sklada. Gradivo učbeniškega 

sklada se lahko izposoja samo v posebnem oddelku knjižnice, podatki o zalogi pa se v 

COBISS/OPAC-u ne prikazujejo. 

 

 

 

 

 

 

 


