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Opozorilo: 

Besedilo obvestil za pošiljanje po e-pošti lahko poljubno spremenimo. V ta 

namen kopiramo ustrezno sistemsko spremenljivko med uporabniške 

spremenljivke in tam spremenimo besedilo. 

2.4.2 Oblikovanje in pošiljanje splošnih obvestil 

Splošno obvestilo oblikujemo in pošljemo na naslednji način: 

 

1. Izberemo razred Član in nato metodo Razred / Pošlji splošno obvestilo. 

Odpre se okno Splošno obvestilo, kjer lahko določimo: 

 vsebino obvestila 

S klikom na gumb Vnesite besedilo odpremo novo okno in vanj  

vpišemo besedilo obvestila ali ga prenesemo (kopiramo) iz kakega 

drugega dokumenta, če imamo vzorce besedil shranjene na svoji 

delovni postaji. Če vpisujemo SMS-obvestilo, to ne sme biti daljše od 

155 znakov. 

 način obveščanja 

Pod izbranimi načini obveščanja so vidni in privzeto določeni tisti 

načini obveščanja, ki jih je knjižnica pri vrsti obvestila Splošna 

obvestila določila z metodo Domača knjižnica / Elektronsko 

obveščanje. Če knjižnica ne želi poslati splošnega obvestila s privzeto 

določenimi načini obveščanja, mora iz ustreznega potrditvenega polja 

umakniti kljukico. 

2. Vnos besedila v oknu za vnos vsebine potrdimo s klikom na gumb V redu. 

3. V oknu Splošno obvestilo ponovno kliknemo gumb V redu. 

Odpre se iskalnik za člane, kjer lahko na osnovi poljubno vnesenih 

kriterijev poiščemo enega člana, več članov ali vse člane (npr. splošno 

obvestilo želimo poslati samo določeni kategoriji članov). V iskalniku je na 

razpolago tudi gumb Izberi vse, ki omogoča potrditev izbire vseh najdenih 

članov ali vseh članov knjižnice, ki smo jih pred tem poiskali z gumbom 

Poišči vse. 

Splošna obvestila po e-pošti, SMS-obvestila in potisna obvestila so 

odposlana takoj, ko v oknu iskalnika za člane potrdimo izbor članov. Če 

želimo pred distribucijo še preveriti izgled obvestila, testno pošljemo 

obvestilo na svojo destinacijo.  

 

Opozorilo:  

Poslana obvestila se shranjujejo v razredu Obvestilo, kjer jih lahko 

poiščemo in pregledujemo ter po potrebi ponovno pošljemo. 

  

  

Postopek 
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4.2 UREJEVALNIK GRADIVO DOMAČE KNJIŽNICE 

V zgornjem delu okna Gradivo domače knjižnice se izpišejo podatki o članu: 

 številka članske izkaznice 

 ime in priimek člana 

 kategorija člana 

 

Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno pri posameznem članu namesto podatka o 

kategoriji člana izpisati vrednost atributov "Oddelek/letnik šole" in 

"Smer/program" ali "Oddelek zaposlitve".   

 

 skupni znesek neporavnanih terjatev (v knjižnicah, ki imajo vključeno 

blagajno) 

 omejitev števila izposojenih izvodov 

 omejitev podaljševanja 

 omejitve 

 privilegiji 

 opomba  

 število trenutno izposojenih izvodov (na dom, v čitalnico in po 

medknjižnični izposoji) pri članu 

 

Opozorilo: 

V knjižnici z oddelki se pri članu izpiše število trenutno izposojenih izvodov 

v oddelku, v katerem smo prijavljeni.   

 

 datum poteka članstva članstva (če je članstvo poteklo, se datum izpiše 

v rdeči barvi) 

 datum zadnjega obiska (če je od zadnjega obiska preteklo več kot 1 

leto, se datum izpiše v rdeči barvi) 

 indikatorji opomb 

 LST – član ima evidentirano izgubljeno gradivo 
 

 OVR – član ima evidentiran opomin za izposojeno gradivo 
 

 OLD – član je doslej že prejel kakšen opomin 
 

 SPM – član ima evidentirano posebno članstvo  
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 CIR – član ima evidentirano gradivo v vsaj enem oddelku knjižnice, 

ki je različen od oddelka prijave 

 

Nasvet: 

Iz okna Gradivo domače knjižnice lahko pridemo v urejevalnik podatkov o 

članu s klikom na ikono .    

 

V osrednjem delu okna Gradivo domače knjižnice se izpiše seznam gradiva, 

ki je evidentirano pri članu. V knjižnici z oddelki se pri članu izpiše seznam 

gradiva, ki je evidentirano v oddelku, v katerem smo prijavljeni.  

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Medknjižnična izposoja in svojim 

članom posreduje gradivo iz svojih knjižničnih zbirk tudi po medknjižnični 

izposoji, je v seznamu evidentiranega gradiva vidno tudi gradivo domače 

knjižnice, ki smo ga rezervirali ali izposodili članu po medknjižnični izposoji. 

Če ima knjižnica oddelke, se podatki o medknjižnično izposojenem gradivu 

izpišejo, ko smo prijavljeni v oddelek, ki izvaja medknjižnično izposojo (t. i. 

oddelek za MI). 

 

Nasvet: 

V knjižnici z oddelki lahko vidimo gradivo, ki je evidentirano pri članu v 

drugih oddelkih tako, da poiščemo člana in med povezavami kliknemo mapo 

Gradivo domače knjižnice. Odpre se tabela z evidentiranimi izvodi, ki jih 

lahko razvrstimo po oddelkih s klikom na "Oddelek transakcije".   

 

Nasvet: 

Če želimo v knjižnici z oddelki  pri izbranem članu evidentirati transakcijo  

gradiva (npr. izposoditi gradivo) v drugem oddelku, je možno v oknu Gradivo 

domače knjižnice s klikom na gumb Oddelek spremeniti oddelek prijave.  

 

Nasvet: 

Če evidentiramo postopke izposoje v potujoči knjižnici (v bibliobusu), lahko iz 

spustnega seznama postajališč izberemo postajališče, na katerem se trenutno 

nahajamo (gl. tudi. pogl. 4.17.2).  

 

Podatki o posameznem izvodu gradiva se v seznamu gradiva izpišejo v treh 

vrsticah, razvrščeni pa so v naslednjih stolpcih: 

1. stolpec 

 status izvoda, ki ima lahko naslednje vrednosti: 

 C(irculate), kadar je izvod izposojen na dom 
 

 S(tudy room), kadar je izvod izposojen v čitalnico 
 

 M, kadar je izvod izposojen po medknjižnični izposoji 
 

 R(eserve), kadar je gradivo rezervirano v izposoji ali po 

medknjižnični izposoji 
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 W(aiting), kadar vrnjen izvod čaka na člana, ki je gradivo rezerviral 

v izposoji ali po medknjižnični izposoji 

 

 L(ost), kadar je izvod pri članu evidentiran kot izgubljen 
 

 O(rder), kadar je izvod prost in rezerviran v izposoji ali po 

medknjižnični izposoji 
 

 B(ack), kadar je izvod vrnjen, vendar je še v evidenci gradiva pri 

članu zaradi morebitnih reklamacij 
 

 D, kadar je izvod izposojen v drugi oddelek 
 

 K, kadar je izvod izposojen za kroženje 
 

 U, kadar je izvod rezerviran za uporabo v čitalnici 
 

 opomba o izvodu 

 začasna opomba 

2. stolpec 

 identifikacijska številka gradiva  

Pri izposojenih ali rezerviranih monografskih publikacijah se izpiše 

inventarna številka. Pri izposojenih ali rezerviranih serijskih 

publikacijah v več zvezkih je inventarna številka dopolnjena s številko 

zvezka oziroma območjem številk skupaj vezanih zvezkov. Pri 

rezerviranem neprostem gradivu monografskih publikacij se izpiše 

COBISS.SI-ID, ki je pri gradivu v več delih dopolnjen z oznako dela 

(996d\x), pri gradivu v različnih fizičnih oblikah pa je dopolnjen z 

oznako fizične oblike (996g\o). Pri gradivu, ki se izposoja kot komplet, 

se za inventarno številko posamezne enote v kompletu izpiše številka 

kompleta, številka enote iz kompleta in število vseh enot v kompletu 

(podpolje 996/997c). 

 vrsta gradiva  

 vrsta gradiva, ki je bila upoštevana pri izposoji oziroma rezervaciji, če 

je različna od vrste gradiva glede na fizično obliko izvoda (pri 

večvrstnem gradivu, ki se izposoja v kompletu) 

3. stolpec 

 opis gradiva 

Pri monografskih publikacijah se izpišejo podatki o naslovu, avtorju, 

signaturi, pri serijskih publikacijah pa naslov, signatura, oznaka 

primerka (997c), letnik (997j), letnica (997k), številčenje – tretji nivo 

(997l), ISSN. 

4. stolpec 

 matični oddelek izvoda 

Pri medoddelčno izposojenih izvodih se izpiše številčna oznaka 

oddelka, ki nam je posredoval gradivo, da smo ga lahko izposodili 

članu. 
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5. stolpec 

 datum izposoje izvoda (pri izposoji na dom, v čitalnico in pri 

medoddelčni izposoji) 

 datumi podaljšanja časa izposoje (na prvem mestu je datum zadnjega 

podaljšanja) 

 datum zadnje spremembe datuma poteka 

6. stolpec 

 datum rezervacije neprostega gradiva, datum rezervacije prostega 

izvoda, datum rezervacije v čitalnici, datum dodelitve rezerviranega 

gradiva članu, datum evidentiranja izgube, datum vračila z zadržkom 

Po dodelitvi rezerviranega gradiva članu se datum rezervacije izpiše v 

2. vrstici. 

Ob vrnitvi izvoda, ki je bil pred tem rezerviran za izposojo v čitalnico, 

se v 3. vrstici izpiše datum zadnje rezervacije. 

7. stolpec 

 datum poteka roka izposoje, datum poteka veljavnosti rezervacije 

 datum prejema zadnjega opomina 

 

Opozorilo: 

Datum, ko poteče rok izposoje, se izpiše v rdeči barvi, če je starejši od 

tekočega datuma.    

 

8. stolpec 

 število dni zamude 
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Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti, da se pri  

zamudi ne upoštevajo dela prosti dnevi, ki so določeni v koledarju. 

Število dni zamude se izpiše v rdeči barvi, če bo ob programskem 

evidentiranju zamudnine zaradi nastavitve parametrov upoštevano 

drugačno število dni zamude. V takem primeru se v zaslonskem namigu 

pred številom dni zamude izpiše še besedilo po ceniku.  

Nastavitve parametrov, ki vplivajo na število dni zamude za izračun 

zamudnine: 

– omejitev števila dni zamude, za katero se bo zaračunala zamudnina 

(dnevna zamudnina narašča, dokler ni preteklo določeno število dni) 

– zamudnina se ne zaračuna za tolerančno obdobje za zamudnino, ki je 

določeno v tabeli časovnih parametrov 

– zamudnina se ne zaračuna za obdobje, ko cena v veljavnem ceniku ni bila 

določena 

– zamudnina se zaračuna samo do datuma prejema 3. opomina 

 

 številka nazadnje prejetega opomina 

 zaporedna številka izvoda v seznamu evidentiranega gradiva 

 

V oknu Gradivo domače knjižnice so preko gumbov dostopni naslednji 

postopki: 

 Katalog – dostop do lokalnega kataloga gradiva, kjer lahko iščemo, 

pregledujemo in izbiramo gradivo iz lokalne baze podatkov za izposojo 

ali rezervacijo 

 Preglej – vpogled v stanje gradiva v izposoji; za izposojeno gradivo 

lahko dobimo informacijo o tem, kdo vse je še rezerviral gradivo, za 

gradivo, ki je pri članu rezervirano, pa informacijo, kdo ima gradivo 

izposojeno, kdaj lahko pričakujemo vrnitev gradiva in na katerem 

mestu v seznamu rezervacij je član 

 COMARC – prikaz bibliografskega zapisa z vsemi polji 996/997 v 

formatu COMARC; posamezni podatek lahko kopiramo in ga 

prilepimo na ustrezno mesto v urejevalniku 

 Izposodi – izposoja izvoda na dom ali medoddelčna izposoja, če je 

označen izbirni gumb Na dom, oziroma izposoja v čitalnico, če je 

označen izbirni gumb V čitalnico; pri "IN/CN=" vpišemo 

identifikacijsko številko izvoda (inventarno številko ali številko za 

izposojo)  

 

Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice, ki gradivo izposoja samo v čitalnico, lahko s 

posebnim parametrom določimo, da je izbirni gumb V čitalnico privzeto 

označen.  

 

Postopki 
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 Vrni – vrnitev izvoda iz izposoje na dom, v čitalnico ali iz 

medoddelčne izposoje ter brisanje rezervacij; pred klikom na gumb 

vpišemo pri "IN/CN=" identifikacijsko številko izvoda (inventarno 

številko ali številko za izposojo) ali označimo izvod v seznamu; 

brisanje rezervacij neprostega gradiva monografskih publikacij 

(identifikacijska številka je COBISS.SI-ID) je možno samo z izbiro 

gradiva v seznamu 

 Zadrži – vrnitev z zadržkom; pred klikom na gumb vpišemo pri 

"IN/CN=" identifikacijsko številko izvoda (inventarno številko ali 

številko za izposojo) ali označimo izvod v seznamu 

 Podaljšaj – podaljšanje roka vrnitve; pred klikom na gumb označimo 

izvod v seznamu 

 

Nasvet: 

Vse izvode v seznamu lahko označimo  za podaljšanje ali vračanje s klikom 

na gumb Izberi vse.   

 

 

Opozorilo: 

Za gradivo, ki je bilo rezervirano ali izposojeno po medknjižnični izposoji, v 

oknu Gradivo domače knjižnice ni možno podaljšati roka izposoje, 

spremeniti datuma poteka veljavnosti, evidentirati vračila ali zbrisati 

rezervacije gradiva.   

 

 Rezerviraj – rezervacija prostega ali neprostega gradiva iz lokalne 

baze; preden kliknemo gumb, vpišemo pri "IN/CN=" identifikacijsko 

številko izvoda (inventarno številko ali številko za izposojo); za 

rezervacijo v čitalnici označimo izbirni gumb V čitalnico 

 Zadolžnica – izpis seznama evidentiranega gradiva na tiskalnik 

 

 

Nasvet: 

Če kliknemo gumb Zadolžnica  in hkrati zadržimo tipko <Ctrl>, lahko 

vplivamo na vsebino zadolžnice ali destinacijo, na katero bo zadolžnica 

poslana. To je odvisno od nastavitev na obrazcih za zadolžnice in račune, ki 

jih urejamo z metodo Domača knjižnica / Pripravi obrazce za zadolžnice 

in račune (gl. pogl. 4.9.1). 

 

Nasvet: 

Iskanje v seznamu evidentiranega gradiva je možno z gumboma  

(Poišči) in  (Išči dalje).  
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Nasvet: 

Naslednje postopke je možno izvesti tudi s kombinacijo tipk:  

<Alt> + <I> = Izposodi 

<Alt> + <V> = Vrni 

<Alt> + <A> = Zadrži 

<Alt> + <P> = Podaljšaj 

<Alt> + <R> = Rezerviraj 

<Alt> + <K> = Katalog 

<Alt> + <G> = Preglej 

<Alt>  + <C> = COMARC 

<Alt> + <D> = Zadolžnica 

<Alt> + <Z> ali <Esc> = Zapri 

<Alt> + <E> =  (urejevalnik člana) 

Če je na gumbu z imenom metode podčrtana črka, potem se postopek lahko 

izvede v kombinaciji tipke s to črko in tipke <Alt>. Iz okna za vnos 

inventarne številke je možno priti v seznam gradiva pri članu z uporabo 

tipk <Shift> + <Tab>; po seznamu pa se nato premikamo s tipkama za 

pomik <gor> in <dol>. 

 

Nasvet: 

Inventarno številko izposojenega izvoda lahko kopiramo tako, da označimo 

izvod in nato uporabimo kombinacijo tipk <Ctrl> + <C> in <Ctrl> + <V>.  

 

Opozorilo: 

Knjižnica, ki ima člane ali oddelke, pri katerih je veliko število evidentiranih 

izvodov, se lahko odloči za vključitev posebnega parametra, ki omogoči, da 

se podatki osvežujejo ročno, ko je doseženo določeno število evidentiranih 

izvodov.  

Ob prehodu v okno Gradivo domače knjižnice se pri članih ali oddelkih, ki 

so dosegli to omejitev, izpiše sporočilo, evidentirani izvodi pa niso vidni. 

Prikažejo se šele, ko kliknemo na gumb Osveži podatke, ki se pojavi v 

zgodnjem desnem kotu tega okna. Tudi ob izvajanju transakcij z gradivom 

evidentirano gradivo ni vidno in če želimo prikazati osvežene podatke, 

kliknemo na gumb Osveži podatke. 
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4.3 IZPOSOJA GRADIVA NA DOM 

Članu lahko izposodimo gradivo na dom na tri načine: 

 pri "IN/CN=" vpišemo identifikacijsko številko izvoda (inventarno 

številko ali številko za izposojo)  

 izvod poiščemo v katalogu in ga nato izberemo iz seznama najdenih 

izvodov 

 izberemo izvod, ki je rezerviran pri članu (status O – rezerviran prost 

izvod, W – čaka na polici ali S – izposojeno v čitalnico)  

 

Opozorilo: 

Za izposojo na dom moramo pred klikom na gumb Izposodi preveriti, ali je 

označen izbirni gumb Na dom. 

 

Izvod se doda v seznam gradiva pri članu. Datum poteka se programsko 

izračuna na osnovi roka izposoje, ki smo ga za to vrsto gradiva določili v tabeli 

časovnih parametrov (gl. pogl. 2.1). 

 

Opozorilo: 

Pri določitvi roka poteka se upošteva koledar knjižnice, tako da se ne more 

izteči na dan, ko je knjižnica zaprta (gl. pogl. 2.2). Kot datum poteka se v tem 

primeru določi prvi delovni dan.  

 

Opozorilo: 

V knjižnici z oddelki se upoštevata rok izposoje in koledar oddelka, v katerem 

smo prijavljeni, če so za posamezne oddelke določeni različni časovni 

parametri in koledar.  

 

 

Če so pri članu ali gradivu omejitve, ki pogojujejo ali onemogočajo izposojo, 

se izpiše ustrezno opozorilo. V naslednjih primerih se lahko odločimo, ali 

bomo gradivo kljub omejitvam izposodili: 

 pri članu je doseženo največje možno število izposojenih izvodov 

 za izvod je določena stopnja dostopnosti (996/997p), ki pogojuje 

izposojo. Običajno to velja za stopnjo dostopnosti  4 – omejena 

dostopnost – čitalnica, 5 – omejena dostopnost – z dovoljenjem avtorja 

ali 6 – vsebina dokumenta nedostopna 

 za izvod je določen status (996/997q), ki pogojuje izposojo. Običajno to 

velja za status 6 – poškodovano  

 izvod je rezerviran pri drugem članu (gre za rezervacijo prostega 

gradiva (status O) ali pa gradivo že čaka na člana (status W)) 

  

  

  

Pogoji 
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 gradivo z istim COBISS.SI-ID je rezervirano pri članu (status R); če 

gradivo kljub temu izposodimo, se rezervacija zbriše 

 za gradivo obstaja rezervacija pri drugem članu (gradivo ima status R) 

 član ima izposojeno gradivo z istim COBISS.SI-ID že v drugem 

oddelku (vključen je poseben parameter) 

 knjižnica praviloma ne dovoli izposoje zadnjega zvezka serijske 

publikacije (vključen je poseben parameter) 

 

Gradiva ne moremo izposoditi v naslednjih primerih: 

 identifikacijska številka izvoda ne obstaja 

 izvod ne pripada oddelku, v katerem ga želimo izposoditi (velja za  

knjižnice, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih) 

 izvod pripada oddelku, v katerem ga želimo izposoditi, vendar je 

trenutno medoddelčno izposojen v drug oddelek 

 za to vrsto gradiva knjižnica ne dovoli izposoje (v tabeli časovnih 

parametrov rok izposoje ni določen) 

 izvod je evidentiran kot izposojen, zadržan ali izgubljen pri članu 

oziroma  rezerviran za uporabo v čitalnici 

 izvod je evidentiran kot izposojen , zadržan ali izgubljen pri drugem 

članu 

 za izvod je določena stopnja dostopnosti (996/997p), ki onemogoča 

izposojo. Običajno to velja za stopnjo dostopnosti 7 – popolna 

nedostopnost (arhivski izvod) 

 za izvod je določen status (996/997q), ki onemogoča izposojo. 

Običajno to velja za status, ki je različen od 6 – poškodovano 

 za izvod je določena omejitev dostopnosti 0d (996/997u), ki 

onemogoča izposojo na dom in v čitalnico 

 gumb Izposodi ali izbirni gumb Na dom sta neaktivna, ker za člana 

velja katera od omejitev, ki onemogoča izposojo na dom (Onemogočen 

obisk, Samo dostop do interneta, Prepoved izposoje na dom, Zadržana 

izkaznica) 

 gumb Izposodi je neaktiven, ker je pri članu presežena zgornja 

dovoljena meja skupnih terjatev ali pa je starost najstarejše evidentirane 

terjatve presegla časovno omejitev (omejitvi, ki se upoštevata, se 

definirata s posebnima parametroma na zahtevo knjižnice) 

 

Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom vključiti 

kontrolo, da se v primeru neporavnanih terjatev v določenem obdobju 

izpiše programsko opozorilo, preden nastopijo pogoji za omejitev 

postopkov v izposoji. 

 

  



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, junij 2015 4.3-3 

 

 knjižnica ne dovoli izposoje gradiva članom, ki imajo izposojen vsaj en 

izvod, pri katerem je že potekel rok izposoje 

 

 

Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom omogočiti tudi izposojo 

gradiva, ki je trenutno še izposojeno pri drugem članu. Ob izposoji takega 

izvoda se izpiše opozorilo, da je izvod izposojen, mi pa se lahko odločimo, ali ga 

bomo z izposojo novemu članu hkrati vrnili pri prvem članu. Ob tem se lahko 

obračuna zamudnina (če knjižnica programsko evidentira terjatev za 

zamudnino), morebitne rezervacije gradiva pa se ne preverjajo, saj gre za 

postopek, ki omogoča čim hitrejši prenos gradiva na drugega člana, zato ni 

dodatnih kontrol. Takšna praksa je običajna v šolskih knjižnicah.  

 

4.3.1 Izposoja z vpisom identifikacijske številke 

izvoda 

Če imamo gradivo, ki ga nameravamo izposoditi, že pred seboj, evidentiramo 

izposojo z vpisom identifikacijske številke izvoda: 

 

1. Pri "IN/CN=" vpišemo ali s čitalnikom vnesemo inventarno številko izvoda 

ali številko za izposojo. 

2. Preverimo, ali je označen izbirni gumb Na dom. 

3. Vnos potrdimo s klikom na gumb Izposodi. 

 

Opozorilo: 

Če je naš čitalnik nastavljen tako, da avtomatično doda potrditev vnosa, 

moramo pred vpisom inventarne številke aktivirati gumb Izposodi.  

4.3.1.1 Izposoja serijskih publikacij 

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) ali območje številk skupaj 

vezanih zvezkov. 

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, izposodimo tako, da vpišemo samo inventarno številko ali 

številko za izposojo. 

 

  

Postopek 
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Primer: 

Če želimo izposoditi 10. zvezek: 

IN/CN= 220030010,10 

Če želimo izposoditi zvezke od 1 do 5, ki so vezani skupaj: 

IN/CN= 220030010,1-5 

 

Če pri serijski publikaciji, ki ima nevezane ali delno vezane zvezke, vpišemo 

samo inventarno številko, se odpre okno Izbira zvezkov. Pri posameznem 

zvezku ali enoti za izposojo pri vezanih zvezkih se poleg podatkov o zvezkih 

izpiše še status izposoje (prosto, izposojeno ali omejitev izposoje). Izposodimo 

lahko eno ali več enot hkrati. 

 

Opozorilo: 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom onemogočiti izposojo 

zadnjega zvezka serijske publikacije v tekočem letu ali zadnjega zvezka letnika, 

ki ga knjižnica hrani. 

4.3.2 Izposoja z izbiro iz kataloga 

Če član še ni poiskal gradiva, ki si ga želi izposoditi, mu lahko pomagamo, 

tako da poiščemo in izberemo gradivo iz kataloga. 

1. V oknu Gradivo domače knjižnice kliknemo gumb Katalog. 

Odpre se okno Katalog, v katerem so v zgornjem delu iskalna polja, v 

spodnjem delu pa prostor za izpis zadetkov iskanja. 

2. Pri izbranih iskalnih poljih vpišemo iskalno zahtevo in kliknemo gumb 

Poišči (gl. pogl. 4.11). 

V primeru uspešnega iskanja se izpišeta število in seznam najdenih 

objektov. Za vsako najdeno gradivo se izpišejo najprej bibliografski 

podatki (naslov, avtor …), pod njimi pa še seznam izvodov (inventarna 

številka, signatura …). Več o izpisu rezultatov iskanja v pogl. 4.11. 

 

Opozorilo: 

V knjižnicah z oddelki je iskanje izvodov omejeno na oddelek, v katerem 

smo trenutno prijavljeni. To omejitev lahko spremenimo, tako da v 

iskalnem oknu iz spustnega seznama izberemo iskanje po vseh oddelkih ali 

po nekem določenem oddelku. Medoddelčno izposojene izvode iščemo v 

matičnem oddelku ali po vseh oddelkih. 

 

  

Postopek 
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4.6 PODALJŠANJE ROKA IZPOSOJE 

Podaljšanje roka izposoje izvodov, izposojenih na dom, lahko izvedemo samo 

v oknu Gradivo domače knjižnice. Člana, ki želi podaljšati rok izposoje, 

moramo najprej poiskati. Gradivu, ki je izposojeno v čitalnico, ni možno 

podaljšati roka izposoje na ta način, lahko pa mu ročno spremenimo datum 

poteka (gl. pogl. 4.7). Gradivu, izposojenem po medknjižnični izposoji, lahko 

podaljšamo rok izposoje samo v medknjižnični izposoji. 

Na zahtevo knjižnice lahko s posebnim parametrom omogočimo podaljšanje 

roka izposoje gradivu, za katero je evidentiran opomin, in podaljšanje 

veljavnosti rezervacije rezerviranemu gradivu (statusi v izposoji R, W ali O). 

 

1. Označimo razred Član in izberemo metodo Razred / Gradivo domače 

knjižnice. 

Odpre se okno Iskanje po ključu. 

2. Izberemo člana. 

Člana lahko poiščemo po številki članske izkaznice ali z iskanjem po 

kakšnem drugem podatku (gl. pogl. 4.1).  

Odpre se okno Gradivo domače knjižnice. 

3. V oknu Gradivo domače knjižnice označimo izvod (ali več izvodov), pri 

katerem želimo podaljšati rok izposoje. 

 

Nasvet: 

Vse izvode v seznamu lahko označimo  za podaljšanje s klikom na gumb 

Izberi vse.  

 

4. Kliknemo gumb Podaljšaj. 

Nov datum poteka pri označenem izvodu (ali več izvodih) se izračuna na 

osnovi roka podaljšanja za posamezno vrsto gradiva, pri čemer se upošteva 

tekoči datum. Prav tako se tekoči datum evidentira kot datum, ko je bilo 

podaljšanje izvedeno.  

Ob podaljšanju roka izposoje pri izvodu, ki mu je potekel rok izposoje, lahko 

evidentiramo terjatev za zamudnino (gl. pogl. 7.2.2.2). Če knjižnica dovoljuje 

podaljšanje roka izposoje za gradivo, za katero je član prejel opomin, se ob 

podaljšanju opomin zbriše. 

 

Opozorilo: 

Pri določitvi novega roka poteka se upošteva koledar knjižnice, tako da se ne 

more izteči na dan, ko je knjižnica zaprta (gl. pogl. 2.2). Kot datum poteka se v 

tem primeru določi prvi delovni dan.  

 

 

Postopek 
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Opozorilo: 

Če so za posamezne oddelke v knjižnici določeni različni časovni parametri in 

koledar, se upoštevata rok podaljšanja in koledar oddelka, v katerem smo 

prijavljeni.  

 

V primeru omejitev za podaljšanje roka izposoje pri članu ali gradivu se izpiše 

ustrezno opozorilo. Ali bomo rok izposoje kljub omejitvam podaljšali, se lahko 

odločimo v naslednjih primerih: 

 pri članu je dosežena omejitev podaljševanja za posamezni izvod 

 za izvod je določena stopnja dostopnosti ali status, ki pogojuje izposojo 

(gl. pogl. 2.3). Običajno to velja za stopnjo dostopnosti (996/997p) 4 – 

omejena dostopnost – čitalnica, 5 – omejena dostopnost – z 

dovoljenjem avtorja ali 6 – vsebina dokumenta nedostopna in status 

(996/997q)  6 –  poškodovano.  

 rok izposoje je prekoračen in za izvod je član že prejel opomin 

 

 

Gradivu ne moremo podaljšati roka izposoje v naslednjih primerih: 

 izvod je medoddelčno izposojen (status D – medoddelčna izposoja), 

gumb Podaljšaj je neaktiven 

 izvod je bil izposojen po medknjižnični izposoji (status M – 

medknjižnična izposoja) 

 izvod je pri članu evidentiran kot zadržan ali izgubljen (status B ali L) 

 član ima postavljeno omejitev "Onemogočeno podaljšanje", gumb 

Podaljšaj je neaktiven 

 gumb Podaljšaj je neaktiven, ker je pri članu presežena zgornja 

dovoljena meja skupnih terjatev ali je starost najstarejše evidentirane 

terjatve presegla časovno omejitev (omejitvi, ki se upoštevata, se 

določita s posebnima parametroma na zahtevo knjižnice) 

 

Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom vključiti kontrolo, 

da se v primeru neporavnanih terjatev v določenem obdobju izpiše 

programsko opozorilo, preden nastopijo pogoji za omejitev postopkov v 

izposoji. 

 

 za to vrsto gradiva knjižnica ne dovoli podaljšanja roka izposoje (v 

tabeli časovnih parametrov je rok podaljšanja 0d ali pa sploh ni 

določen) 

 za izvod je določena stopnja dostopnosti ali status, ki onemogoča 

izposojo (gl. pogl. 2.3). Običajno velja to za izvode s stopnjo 

dostopnosti (996/997p) 7 – popolna nedostopnost (arhivski izvod) ali 

statusom (996/997q), ki je različen od 6 – poškodovano 

 za izvod je določena omejitev dostopnosti 0d (996/997u)  

  

Pogoji 
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 če bi bil novi datum poteka starejši od že določenega, ki smo ga 

predhodno določili  

 gradivo je rezervirano pri drugem članu 

 knjižnica ne dovoli podaljšanja roka izposoje za gradivo, za katero je 

izdala opomin 

 knjižnica ne dovoli podaljšanja roka izposoje članom, ki imajo 

izposojen vsaj en izvod, za katerega je že potekel rok izposoje 
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4.9 IZPIS ZADOLŽNICE 

V oknu Gradivo domače knjižnice lahko zadolžnico, tj. seznam 

evidentiranega gradiva pri članu, izpišemo na tiskalnik. 

 

1. Označimo razred Član in izberemo metodo Razred / Gradivo domače 

knjižnice. 

Odpre se okno Iskanje po ključu. 

2. Izberemo člana. 

Člana lahko poiščemo po številki članske izkaznice ali z iskanjem po 

kakšnem drugem podatku (gl. pogl. 4.1).  

Odpre se okno Gradivo domače knjižnice. 

3. Kliknemo gumb Zadolžnica. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo izpis na 

že določene ali spremenjene destinacije. Priprava in pošiljanje izpisa sta 

opisana v priročniku Osnovna navodila COBISS3 (gl. pogl. 4.5). 

 

Opozorilo: 

V knjižnicah z oddelki se izpiše seznam evidentiranega gradiva pri članu za 

oddelek, v katerem smo trenutno prijavljeni.   

 

Opozorilo: 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Medknjižnična izposoja in 

gradivo iz svojih knjižničnih zbirk po medknjižnični izposoji posreduje tudi 

svojim članom, se na zadolžnici izpiše tudi gradivo, ki smo ga članu 

rezervirali ali izposodili po  medknjižnični izposoji.   

 

 

Zadolžnico lahko izpišemo tudi tako, da v razredu Član poiščemo člana in 

izberemo metodo Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji. 

4.9.1 Priprava obrazcev za zadolžnice in račune 

Postopek je namenjen pripravi, spreminjanju, aktiviranju in brisanju obrazcev 

za zadolžnice in račune. Obliko obrazcev določi in vzdržuje knjižnični 

informacijski servis, vsebino obrazcev pa določi in vzdržuje knjižnica sama. 

Specifično nastavljeni obrazci za zadolžnice se uporabljajo pri pripravi 

zadolžnice v oknu Gradivo domače knjižnice, ko uporabimo gumb 

Zadolžnica. Nastavljeni obrazci za račune pa se uporabljajo pri pripravi računa 

v oknu Poravnava terjatev, ko uporabimo gumb Pošlji. Zadolžnica se s 

Postopek 

Možnosti … 
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posebno nastavitvijo na obrazcih lahko pošlje članu knjižnice tudi na njegov e-

naslov. 

 

Opozorilo: 

Če knjižnica nima  pripravljenih obrazcev za zadolžnice in račune, se ob 

pripravi uporabijo privzeti obrazci za zadolžnice in račune. Privzeti obrazci 

vsebujejo osnovne podatke in besedila v domačem jeziku, prav tako je privzet 

izpis zadolžnice in računa  na ozkem formatu (toplotni tiskalnik). Privzetih 

obrazcev ni možno urejati in brisati! 

 

Opozorilo: 

Za pripravo obrazcev za zadolžnice in račune potrebujemo pooblastilo 

LOAN_EDT – spreminjanje parametrov izposoje.  

 

Opozorilo: 

Če je knjižnica v segmentu COBISS3/Izposoja pred to novostjo že imela na 

osnovi Zapisnika o izposoji s parametrizacijo prilagojene podatke za pripravo 

zadolžnic in računov (npr. priimek in ime člana, priimek in ime izposojevalca, 

dodatne podatke o gradivu, znesek gotovine in vrnjenega denarja, seznam 

neporavnanih terjatev itd.), smo v IZUM-u inicialno že prilagodili vsebino 

obrazcev za zadolžnice in račune.  

Prav tako smo za knjižnico inicialno uredili obrazce za zadolžnice in račune v 

primeru, če je knjižnica že spreminjala spremenljivke za zadolžnico in račun, in 

sicer tako, da je podpis zadolžnice in opombo na zadolžnici prestavila iz mape 

Sistemske definicije v mapo Uporabniške definicije ter ju tam uredila glede na 

svoje potrebe. 

Prilagojeni obrazci so poimenovani Prilagojeni obrazci (IZUM). 

 

1. Označimo razred Domača knjižnica in izberemo metodo Pripravi 

obrazce za zadolžnice in račune. 

Odpre se okno Obrazci za zadolžnice in račune, v katerem se izpiše 

podatek o trenutno veljavnih obrazcih za zadolžnice in račune. 

2. Izberemo postopek, s katerim želimo nadaljevati vzdrževanje obrazcev za 

zadolžnice in račune: 

 Priprava novih obrazcev 

 Urejanje obrazcev 

 Aktiviranje obrazcev 

 Brisanje obrazcev 
 

3. Po kliku na gumb Izberi nadaljujemo izbrani postopek ali izbiro postopka 

prekinemo z gumbom Izhod. 

  
 

 

Postopek 
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4.9.1.1 Priprava novih obrazcev 

Novo skupino obrazcev za zadolžnice in račune lahko kreiramo na osnovi 

privzetih obrazcev ali s pomočjo predhodno pripravljenih obrazcev. 

 

1. V oknu Obrazci za zadolžnice in račune označimo izbirni gumb 

Priprava novih obrazcev. 

2. Izbiro postopka potrdimo s klikom na gumb Izberi.  

Odpre se okno Priprava novih obrazcev. 

3. V polje Skupina obrazcev vnesemo ime nove skupine obrazcev in potrdimo 

s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Skupine novih obrazcev se shranijo v obliki datoteke, zato v njihovem imenu ne 

smejo biti uporabljeni znaki <, >, :, ", /, \, |, ?, *. 

 

Odpre se okno Skupine obrazcev. 

 

Opozorilo: 

Ko prvič pripravljamo obrazce za zadolžnice in račune, se okno Skupine 

obrazcev ne odpre, ker predhodno še ni bilo pripravljenih novih obrazcev. V 

tem primeru se pri novih obrazcih privzamejo podatki iz privzetih obrazcev. 

 

4. Izberemo eno od predhodno pripravljenih skupin obrazcev za zadolžnice in 

račune, s pomočjo katere bomo pripravili nove obrazce. 

5. Izbiro skupine obrazcev potrdimo z gumbom V redu. 

Odpre se okno Urejanje podatkov na obrazcih za zadolžnice in račune. 

V naslovni vrstici vidimo tudi ime nove skupine obrazcev, ki jih bomo 

urejali. V oknu so prikazani vsi podatki tiste skupine obrazcev, ki smo jo 

izbrali v predhodnem koraku. Okno je razdeljeno na tri dele. 

  

V zgornjem levem delu okna je tabela, kjer lahko v posameznih stolpcih z 

določenimi vrednostmi oblikujemo obrazce za zadolžnice in račune. Če 

knjižnica nima oddelkov, je v tabeli samo ena vrstica, drugače pa ima 

tabela toliko vrstic, kot je oddelkov z avtomatizirano izposojo. V naslovni 

vrstici tabele so prikazana imena enajstih stolpcev. 

 

Posamezni stolpci tabele vsebujejo: 

1. stolpec – Velja za 

V knjižnicah z oddelki se v posameznih vrsticah izpišejo imena 

oddelkov z avtomatizirano izposojo, za katere bodo veljali definirani 

podatki na obrazcih za zadolžnice in račune. V knjižnicah brez oddelkov 

se v edini vrstici izpiše Domača knjižnica. 

 

Postopek 
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2. stolpec – Format 

V tem stolpcu s klikom na izbrano celico odpremo spustni seznam, iz 

katerega izberemo eno od vrednosti, ki bo določala format izpisa 

zadolžnice in računa. Izbiramo lahko med vrednostmi: 

 0 – ozki format (toplotni tiskalnik) 

 1 – široki format (A4) 

 

Opozorilo: 

V tem stolpcu moramo paziti, da je izbrana vrednost formata za ustrezni 

tiskalnik nastavljena v skladu z nastavitvami logične destinacije (Zadolžnica 

– Izposoja), kadar smo prijavljeni pod svojim uporabniškim imenom. Če pod 

svojim uporabniškim imenom tiskamo zadolžnice in račune v različnih 

oddelkih na različne tiskalnike, moramo po prijavi v programsko opremo 

COBISS3 nastavitve za ustrezni tiskalnik urediti v logičnih destinacijah. 

3. stolpec – Destinacija 

V tem stolpcu s klikom na izbrano celico v tabeli odpremo spustni 

seznam, iz katerega izberemo eno od vrednosti, ki bo določala, na katero 

destinacijo oz. kombinacijo destinacij se pošlje zadolžnica (s klikom na 

gumb Zadolžnica ali s kombinacijo tipke <Ctrl> in gumba Zadolžnica). 

Nastavitev destinacije ne velja za račun, saj se le-ta vedno pošlje na 

tiskalnik. Izbiramo lahko med vrednostmi: 

 0 – tiskalnik 

 1 – tiskalnik ali e-naslov (tipka Ctrl) 

 2 – e-naslov 

 3 – tiskalnik in e-naslov 

 

Opozorilo: 

Pošiljanje zadolžnice na e-naslov člana je predvideno samo za zadolžnice. 

Zadolžnica, ki se posreduje članu na e-naslov, vsebuje vedno vse 

evidentirano gradivo. 

 

4. stolpec – Izbor gradiva 

V tem stolpcu s klikom na izbrano celico odpremo spustni seznam, iz 

katerega izberemo eno od vrednosti, ki bo določala, katero gradivo se bo 

izpisalo na zadolžnici (s klikom na gumb Zadolžnica ali s kombinacijo 

tipke <Ctrl> in gumba Zadolžnica). Privzeto se izpiše vse gradivo iz 

oddelka prijave. Izbiramo lahko med vrednostmi: 

 0 – vse gradivo 

 1 – vse gradivo ali izbrano gradivo (tipka Ctrl) 

 2 – izbrano gradivo 
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5. stolpec – Današnje gradivo 

V tem stolpcu s klikom na izbrano celico odpremo spustni seznam, iz 

katerega izberemo eno od vrednosti, ki bo določala, ali se bo na 

zadolžnici izpisalo vse ali samo danes izposojeno gradivo (s klikom na 

gumb Zadolžnica ali s kombinacijo tipke <Ctrl> in gumba Zadolžnica).  

Privzeto se izpiše vse gradivo iz oddelka prijave. Izbiramo lahko med 

vrednostmi: 

 0 – vse gradivo 

 1 – vse gradivo ali današnje gradivo (tipka Ctrl) 

 2 – današnje gradivo 

6. stolpec – Vsi oddelki 

V tem stolpcu s klikom na izbrano celico odpremo spustni seznam, iz 

katerega izberemo eno od vrednosti, ki bo določala ali se bo na 

zadolžnici izpisalo gradivo iz vseh oddelkov (s klikom na gumb 

Zadolžnica ali s kombinacijo tipke <Ctrl> in gumba Zadolžnica). 

Privzeto se izpiše samo gradivo iz oddelka prijave. Izbiramo lahko med 

vrednostmi: 

 0 – gradivo oddelka 

 1 – gradivo oddelka ali vseh oddelkov (tipka Ctrl) 

 2 – gradivo vseh oddelkov 

7. stolpec – Dodatni podatki gradiva 

V tem stolpcu s klikom na izbrano celico odpremo spustni seznam, iz 

katerega izberemo eno od vrednosti, ki bo določala ali se bo na 

zadolžnici izpisal dodatno en podatek o gradivu. Privzeto se izpiše samo 

naslov gradiva, dodatni podatki pa so med seboj izključujoči. Izbiramo 

lahko med vrednostmi: 

 0 – brez dodatnih podatkov 

 1 – inventarna številka/številka zvezka 

 2 – avtor/podatki o serijski publ. 

 3 – signatura 

8. stolpec – Neporavnane terjatve 

V tem stolpcu s klikom na izbrano celico odpremo spustni seznam, iz 

katerega izberemo eno od vrednosti, ki bo določala ali se bo na 

zadolžnici dodatno izpisal seznam neporavnanih terjatev člana. Privzeto 

se zadolžnica izpiše brez neporavnanih terjatev. Izbiramo lahko med 

vrednostmi: 

 0 – brez neporavnanih terjatev 

 1 – neporavnane terjatve 
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9. stolpec – Izposojeno gradivo (na računu) 

V tem stolpcu s klikom na izbrano celico odpremo spustni seznam, iz 

katerega izberemo eno od vrednosti, ki bo določala ali se bo na računu 

člana dodatno izpisal seznam izposojenega gradiva. Privzeto se račun 

člana izpiše brez seznama izposojenega gradiva. Izbiramo lahko med 

vrednostmi: 

 0 – brez izposojenega gradiva 

 1 – izposojeno gradivo 

10. stolpec – Gotovina in vrnjen denar (na računu) 

V tem stolpcu s klikom na izbrano celico odpremo spustni seznam, iz 

katerega izberemo eno od vrednosti, ki bo določala ali se bo na računu 

člana dodatno izpisal tudi znesek gotovine in vrnjenega denarja. 

Privzeto se na računu člana izpiše znesek gotovine in vrnjenega denarja. 

Izbiramo lahko med vrednostmi: 

 0 – gotovina in vrnjen denar 

 1 – brez gotovine in vrnjenega denarja 

11. stolpec – Predogled vsebine 

V tem stolpcu so v celici tabele prikazane številčne vrednosti za 

podatke, ki so uporabljeni na zadolžnici in računu. 

 

Nasvet: 

Če želimo v tabeli videti vsebinski opis številčnih vrednosti, si lahko 

pomagamo z zaslonskim namigom. Če se z miško postavimo na izbrano celico, 

se prikažejo vrste podatkov, ki so lahko uporabljeni na obrazcu za zadolžnice 

in račune. V začetku je viden vsebinski opis tistih vrednosti, ki so uporabljene 

na privzetih obrazcih za zadolžnice in račune. 

 

V zgornjem desnem delu okna preko spustnega seznama izberemo vrsto 

podatka, ki ga bomo uredili. V stolpcu Predogled vsebine lahko uredimo eno 

ali več vrst podatkov. Posamezna vrsta podatka ima lahko več vsebinskih 

variant, glede na to, v  katerem oddelku se zadolžnica ali račun pripravlja (velja 

za knjižnice z oddelki). 

Ob prvem urejanju se pod izbrano vrsto podatka izpiše privzeta vsebina. 

Posamezna vsebinska varianta je označena s številko, na osnovi katere je 

razvidna izbrana vsebina v stolpcu Predogled vsebine. 

Pozicije posameznih vrst podatkov so prikazane na primeru računa za ozki 

format, na katerem je tudi seznam gradiva (gl. sliko 4.9-1). Te vrste podatkov 

lahko poljubno urejamo. 

 

Izbiramo lahko med štirimi različnimi vrstami podatkov: 

1. Oddelek pod nazivom knjižnice 

Na privzetih obrazcih za zadolžnice in račune se izpišejo podatki o 

naslovu knjižnice. Takoj pod nazivom knjižnice se privzeto izpiše tudi 

podatek za oddelek knjižnice, zato je njegova vrednost že ustrezno 
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določena. Lahko pa to vrsto podatka po potrebi umaknemo iz obstoječe 

vsebinske variante ali pa dodamo prazno vsebinsko varianto, če želimo, 

da se ime oddelka ne izpisuje. Za knjižnice brez oddelkov ta vrsta 

podatka ni pomembna. 

2. Dodatni podatki pri članu 

Podatek številka izkaznice in priimek in ime člana že vsebuje privzeto 

vrednost, ki jo spremenimo tako, da uredimo obstoječo vsebinsko 

varianto ali pa dodamo novo. Če želimo izpisovati samo podatek 

številka izkaznice, umaknemo drugi del izbrane vrste podatka, sicer pa 

umaknemo oba dela izbrane vrste podatka. 

3. Opomba na računu 

Podatek opomba na računu že vsebuje privzeto vrednost, namesto 

katere se na računu izpiše opomba,  ki smo jo vpisali ob postopku 

priprave računa v oknu Poravnava terjatev pri "Opomba (za izpis na 

računu)". Če želimo, da se vpisana opomba pri pripravi računa ne izpiše 

na izdanem računu, moramo to vrednost umakniti iz obstoječe vsebinske 

variante ali pa dodati novo vsebinsko varianto. 

4. Dodatni podatki na koncu zadolžnice in računa 

Ta vrsta podatka že vsebuje določeno privzeto besedilo "Izposojevalec/-

ka:", spremenljivo vrednost za podatek priimek in ime izposojevalca in  

privzeto besedilo "Hvala za obisk in nasvidenje!". Vrednosti pri tej vrsti 

podatka lahko uredimo tako, da uredimo obstoječo vsebinsko varianto 

ali pa dodamo novo, ki jo ustrezno prilagodimo. 
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Slika 4.9-1: Primer računa s prikazanimi vrstami podatkov za ozki format (toplotni tiskalnik) 

 

 

1. Oddelek pod nazivom knjižnice 

2. Dodatni podatki pri članu 

4. Dodatni podatki na koncu zadolžnice in računa 

3. Opomba na računu 
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V spodnjem delu okna je "Polje za urejanje izbrane vrste podatka", kjer urejamo 

vsebino, ki se izpiše na obrazcih za zadolžnice in račune. Pri eni vrsti podatka 

imamo lahko shranjenih več vsebinskih variant, vsaka je v svoji oštevilčeni vrstici. 

Pri izbrani vrsti podatka označimo vsebinsko varianto, ki jo želimo urejati. Izbrana 

vsebina se izpiše v spodnjem delu okna, kjer jo lahko ustrezno spremenimo.  

 

Opozorilo: 

Pri urejanju podatka ne smemo uporabiti znaka %, ker je rezerviran za vstavljanje 

spremenljivih vrednosti. 

 

Za urejanje vsebine izbrane vrste podatka lahko uporabljamo funkcije oz. gumbe: 

 Vstavi spremenljivo vrednost 
 

V postopku urejanja podatkov na obrazcih lahko uporabimo vnaprej 

pripravljene spremenljive vrednosti, namesto katerih se na zadolžnici in 

računih na njihovem mestu programsko izpiše konkretna vrednost. 

Vstavimo lahko naslednje spremenljive vrednosti:  
 

 priimek in ime člana 

 

 priimek in ime izposojevalca 

 

 oddelek knjižnice 

 

 datum poteka članstva 

 

 fakulteta člana 

 

 številka izkaznice 

 

 opomba na računu 
 

 Shrani 

Gumb Shrani uporabimo, če želimo shraniti spremenjeno vsebinsko 

varianto. 
 

Nasvet: 

Pri urejanju podatka lahko uporabimo tudi funkcijo Vstavi spremenljivo 

vrednost. S to funkcijo lahko vključimo izbrano spremenljivo vrednost, 

namesto katere se bo na pripravljeni zadolžnici ali računu programsko 

izpisala konkretna vrednost (datum poteka članstva, opomba na računu 

itd.). 

 

 Dodaj 

Gumb Dodaj uporabimo, ko želimo določiti novo vsebino izbrane vrste 

podatka. To naredimo tako, da pri izbrani vrsti podatka označimo 

vsebinsko varianto, jo po potrebi uredimo oz. dopolnimo ter kliknemo 

gumb Dodaj. Pri eni vrsti podatka lahko dodamo več vsebinskih 

variant, vsaka pa dobi svojo zaporedno nespremenljivo številko. Vrstni 
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red vsebinskih variant ni nujno urejen po zaporedni številki. 
 

 Zbriši 

Gumb Zbriši uporabimo, ko želimo v zgornjem desnem delu okna  

določeno vsebinsko varianto trajno zbrisati. To naredimo tako, da pri 

izbrani vrsti podatka označimo vsebinsko varianto in kliknemo gumb 

Zbriši. 
 

Opozorilo: 

Če je vsebinska varianta uporabljena v skupini obrazcev za zadolžnice 

in račune, je ne moremo zbrisati. Program opozori, na katerem mestu v 

celici v stolpcu "Predogled vsebine" je vsebinska varianta uporabljena. 

 

 Gor  

Gumb Gor uporabimo, ko želimo v zgornjem desnem delu okna 

premakniti označeno vsebinsko varianto za eno ali več vrstic višje. Pri 

premikanju vsebinske variante, se njena zaporedna številka ne 

spremeni, saj je vezana na to vsebinsko varianto pri vrsti podatka. 
 

 Dol 

Gumb Dol uporabimo, ko želimo v zgornjem desnem delu okna 

premakniti označeno vsebinsko varianto za eno ali več vrstic nižje. Pri 

premikanju vsebinske variante, se njena zaporedna številka ne 

spremeni, saj je vezana na to vsebinsko varianto pri vrsti podatka. 
 

Gumba za shranjevanje in preklic priprave obrazcev za zadolžnice in račune: 

 

 V redu 

Z gumbom V redu shranimo obstoječo ali na novo pripravljeno 

skupino obrazcev za zadolžnice in račune. 

 
 

 Prekliči 

Z gumbom Prekliči zapustimo urejevalnik podatkov na obrazcih za 

zadolžnice in račune brez shranjevanja. 

4.9.1.1.1 Urejanje podatkov na obrazcih za zadolžnice in račune 

Podatke na obrazcih za zadolžnice in račune urejamo v tabeli znotraj stolpca 

"Predogled vsebine". V posameznih celicah so navedene številčne vrednosti za 

izpis podatka v domači knjižnici ali v določenem oddelku (v knjižnicah z 

oddelki). V oknu Urejanje podatkov na obrazcih za zadolžnice in račune 

imamo možnost urejanja štirih vrst podatkov. 

V vsaki celici so štiri številke, ločene z vejico, ki predstavljajo različne vrste 

podatkov na obrazcih za zadolžnice in račune. Privzete vrednosti so 1, 

knjižnica pa jih lahko poljubno spreminja. 
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1. Z miško označimo izbrano celico v stolpcu "Predogled vsebine" za domačo 

knjižnico ali določen oddelek (v knjižnicah z oddelki). 

2. Nato v zgornjem desnem delu okna izberemo iz spustnega seznama želeno 

vrsto podatka in vsebinsko varianto za to vrsto podatka. Z dvoklikom 

potrdimo uporabo izbrane vsebinske variante. Ob tem postopku se 

zaporedna številka vsebinske variante (vidna v začetku vrstice) prenese v 

označeno celico na mesto, ki je določeno za to vrsto podatka (npr. vrsta 

podatka 3. Opomba na računu se v označeni celici postavi na tretje mesto z 

zaporedno številko vsebinske variante). 

Tako nadaljujemo z oblikovanjem obrazcev za zadolžnice in račune v vseh 

celicah v domači knjižnici  oz. v posameznem oddelku (v knjižnicah z 

oddelki). 

3. Spremembe v skupini obrazcev shranimo s klikom na gumb V redu.  

 

Nasvet: 

V knjižnicah z oddelki si lahko pomagamo tudi s kopiranjem vsebine posamezne 

celice v druge celice v stolpcu "Predogled vsebine" (npr. vsebina za izpis podatka v 

prvem oddelku je enaka oz. podobna vsem drugim oddelkom). 

Postopek kopiranja izvedemo tako, da z miško označimo izbrano celico in za 

kopiranje vsebine uporabimo kombinacijo tipk <Ctrl> + <C>. Nato z miško 

označimo želeno celico ali več celic hkrati (npr. za vse oddelke hkrati) in vsebino 

prilepimo s kombinacijo tipk <Ctrl> + <V>. Če je drugačna samo ena vsebinska 

varianta določene vrste podatka (npr. 4. Dodatni podatki na koncu zadolžnice), 

spremenimo v izbranih celicah posameznega oddelka samo ta podatek. 

4.9.1.2 Urejanje obrazcev 

Možnost urejanja obrazcev za zadolžnice in račune izberemo, če želimo 

spremeniti ali dopolniti podatke v že pripravljenih obrazcih. 

 

1. V oknu Obrazci za zadolžnice in račune označimo izbirni gumb Urejanje 

obrazcev. 

2. Izbiro postopka potrdimo s klikom na gumb Izberi. 

Odpre se okno Skupine obrazcev.  

 

Opozorilo: 

Privzetih obrazcev za zadolžnice in račune ni možno urejati. Če knjižnica še  

nima pripravljenih novih obrazcev in uporabi postopek Urejanje obrazcev, 

se izpiše sporočilo, da urejanje privzetih obrazcev ni možno. Knjižnica si 

mora na osnovi privzetih obrazcev pripraviti nove obrazce. 

 

3. Izberemo eno od predhodno pripravljenih skupin obrazcev za zadolžnice in 

račune in izbiro potrdimo z gumbom V redu.  

Postopek 

   

Postopek 
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Odpre se okno Urejanje podatkov na obrazcih za zadolžnice in račune. 

V naslovni vrstici vidimo ime skupine obrazcev, ki smo jih izbrali za 

urejanje.  

Postopek urejanja obrazcev v oknu Urejanje podatkov na obrazcih za 

zadolžnice in račune nadaljujemo v skladu z navodili (gl. pogl. 4.9.1.1). 

4.9.1.3 Aktiviranje obrazcev 

V knjižnici, ki ne pripravlja obrazcev za zadolžnice in račune, so veljavni 

privzeti obrazci. Aktiviranje nove ali že obstoječe skupine obrazcev za 

zadolžnice in račune izvedemo šele takrat, ko smo vse potrebne podatke pri 

skupini obrazcev uredili in jih tudi shranili. 

 

1. V oknu Obrazci za zadolžnice in račune označimo izbirni gumb 

Aktiviranje obrazcev. 

2. Izbiro postopka potrdimo s klikom na gumb Izberi. 

3. Odpre se okno Skupine obrazcev, v katerem izberemo eno od 

pripravljenih skupin obrazcev za zadolžnice in račune, ki jih želimo 

aktivirati. 

Možno je izbrati tudi privzete obrazce za zadolžnice in račune. 

4. Izbor skupine obrazcev potrdimo z gumbom V redu.  

Trenutno veljavna skupina obrazcev se izpiše v zgornjem delu okna 

Obrazci za zadolžnice in račune. 

4.9.1.4 Brisanje obrazcev 

Knjižnica lahko že pripravljene skupine obrazcev za zadolžnice in račune 

trajno zbriše, če presodi, da jih ne potrebuje več. 

 

Opozorilo: 

Zbrisati ni možno privzetih obrazcev za zadolžnice in račune, prav tako tudi ne 

trenutno veljavnih obrazcev za zadolžnice in račune. Program nas ob izbiri 

veljavne skupine obrazcev opozori, da brisanje ni možno. 

 

1. V oknu Obrazci za zadolžnice in račune označimo izbirni gumb Brisanje 

obrazcev. 

2. Izbiro postopka potrdimo s klikom na gumb Izberi. 

3. Odpre se okno Skupine obrazcev, v katerem izberemo eno od 

pripravljenih skupin obrazcev za zadolžnice in račune, ki jo želimo trajno 

zbrisati. 

 

 

 

 

Postopek 

Postopek 

  
 

 



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, junij 2015 4.9-13 

 

Opozorilo: 

Če imamo v knjižnici pripravljeno samo eno skupino obrazcev za zadolžnice 

in račune, nas program ob postopku brisanja obrazcev vpraša, ali res 

želimo brisati to skupino obrazcev. 

 

4. Izbor skupine obrazcev potrdimo s klikom na gumb V redu.  

Brisanje obrazcev se izvede šele po zastavljenem vprašanju na zaslonskem 

oknu, v katerem moramo izbris potrditi z gumbom Da. Postopek brisanja 

skupine obrazcev lahko prekličemo z gumbom Ne. 

5. Izbrana skupina obrazcev se zbriše in vrnemo se v okno Obrazci za 

zadolžnice in račune. 
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4.13 REZERVACIJE GRADIVA 

Izbranemu članu lahko rezerviramo prosto ali neprosto gradivo iz lokalne baze 

podatkov domače knjižnice, če za gradivo ne velja prepoved izposoje ali 

rezervacije. Če ima član urejen dostop do servisa Moja knjižnica v 

COBISS/OPAC-u (ima geslo in nima omejitev), lahko rezervacijo evidentira 

sam. Na njegovo zahtevo pa lahko namesto njega to stori tudi knjižničar v 

segmentu COBISS3/Izposoja. Če gradivo ni prosto, se ob uspešni rezervaciji 

član uvrsti na seznam rezervacij, po katerem gradivo najprej dobi član, ki je na 

vrhu seznama rezervacij, saj si je prvi rezerviral gradivo.  

Če naša knjižnica uporablja segment COBISS3/Medknjižnična izposoja, so v 

seznamu lahko tudi podatki o naročniku (partnerju ali članu
1
), za katerega smo 

na osnovi prejetega zahtevka za MI rezervirali gradivo domače knjižnice. 

Ob postopku vračanja neprostega gradiva, ki so ga rezervirali še drugi člani, se 

izpiše sporočilo s podatki o rezervaciji, ki je na vrhu seznama rezervacij. Če je 

na vrhu seznama rezervacija za člana (ki si je gradivo rezerviral v izposoji), se 

izpiše vpisna številka člana ter njegovo ime in priimek. Če je na vrhu seznama 

rezervacija za medknjižnično izposojo, se izpišejo podatki o novem naročniku 

(oznaka partnerja ali ime in priimek člana), številka njegovega zahtevka za MI 

in datum, do katerega bo gradivo čakalo na prevzem.  
 

Če gre za rezervacijo za člana,  je gradivo po uspešnem evidentiranju vračila 

dodeljeno temu članu, ob tem se status rezerviranega gradiva programsko 

spremeni iz R –  rezervirano neprosto gradivo v W – čaka na polici 

(rezervacija). 

Člana o prispetju rezerviranega gradiva obvestimo na način, ki je v knjižnici za 

to predviden (e-pošta, SMS-obvestilo, telefonski klic). Gradivo opremimo z 

listkom s podatki o članu, ki je prvi na seznamu rezervacij, nato pa izvod 

odložimo na polico za prispelo rezervirano gradivo.  

Rezervirano prosto gradivo je treba pripraviti in člana, ki ga je rezerviral, 

obvestiti. Obveščamo na način, ki ga je član izbral med ponujenimi možnostmi 

(e-pošta itd.), gradivo pa odložimo na za to predvideno polico. 

 

Opozorilo: 

Če je gradivo dodeljeno za medknjižnično izposojo in namenjeno članu, se mu 

obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu ne pošlje (po e-pošti ali kot SMS-

obvestilo), tudi če je naročen na e-obveščanje o prispelem rezerviranem 

gradivu in ima vpisan e-naslov in številko mobilnega telefona. 

 

Splošni pogoji za rezervacijo so: 

 rezervacija se lahko evidentira samo pri članu, ki ga pred tem izberemo 

                                                      
1
 Programska oprema COBISS3 omogoča evidentiranje postopkov medknjižnične izposoje tudi takšnim 

knjižnicam, ki gradivo iz svojih knjižničnih zbirk po medknjižnični izposoji posredujejo tudi svojim članom (in ne 

le knjižnicam in drugim organizacijam v Sloveniji in tujini).  

Pogoj  
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 rezervacija za oddelek ni možna 

 rezervacija gradiva ni možna, če ni dostopnega izvoda za izposojo, 

razen če ima izvod v podpolju 996/997q vpisano vrednost 2 – v 

obdelavi 

 v knjižnicah z oddelki je možno rezervacijo enote evidentirati samo v 

oddelku, ki mu enota pripada oz. je tja medoddelčno izposojena 

 

Rezervacijo gradiva je možno evidentirati na dva načina: 

 če imamo fizični izvod gradiva pred seboj, lahko rezervacijo 

evidentiramo tako, da vpišemo ali odčitamo identifikacijsko številko 

izvoda v oknu Gradivo domače knjižnice in kliknemo gumb 

Rezerviraj 

 če gradiva nimamo pred seboj, moramo gradivo najprej poiskati v 

katalogu, ga izbrati in nato rezervirati 

 

V nadaljevanju je opisan postopek rezervacije v katalogu. 

 

1. V urejevalniku Gradivo domače knjižnice pri izbranem članu kliknemo 

gumb Katalog.  

Odpre se okno Katalog. 

2. Poiščemo gradivo (postopek iskanja v katalogu je opisan v pogl. 4.12.1).  

3. Izberemo gradivo za rezervacijo. 

V seznamu izberemo gradivo, ki ima najugodnejši status za uporabnika 

(prosto, brez omejitev za izposojo ipd.). Če noben izvod gradiva ni prost, 

izberemo bibliografski opis gradiva ali katerega od neprostih izvodov 

gradiva. Pri serijskih publikacijah vedno izberemo posamezni letnik 

serijske publikacije.  

4. Kliknemo gumb Rezerviraj. 

Ob izbiri letnika serijske publikacije se po kliku na gumb Rezerviraj odpre 

okno Izbira zvezkov, v katerem lahko izberemo enega ali več zvezkov.
2
  

Ob izbiri bibliografskega opisa za gradivo v več delih se odpre okno, v 

katerem moramo izbrati, kateri del želimo rezervirati. Tudi pri večvrstnem 

gradivu moramo izbrati fizično obliko gradiva, ki ga želimo rezervirati. 

 

Ob izbiri enote, ki je ne moremo rezervirati (po kliku na gumb Rezerviraj oz. 

V redu v oknu Izbira zvezkov), program izpiše ustrezno sporočilo. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu in se vrnemo v okno Katalog v seznam 

izpisanih rezultatov. Če je rezervacija uspešna, se okno Katalog zapre, in smo 

spet v oknu Gradivo domače knjižnice. Rezervirano gradivo se doda na konec 

seznama evidentiranega gradiva pri članu. Datum poteka veljavnosti 

rezervacije se programsko izračuna na osnovi časa veljavnosti rezervacije 

                                                      
2
 Pri serijskih publikacijah izraz "zvezek" označuje en izvod za izposojo. To je lahko posamezni zvezek (če zvezki 

niso vezani) ali več skupaj vezanih zvezkov. 

Postopek 
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oziroma časa veljavnosti rezervacije prostega izvoda, določenega v tabeli 

časovnih parametrov za to vrsto gradiva (gl. pogl. 2.1). 

 

Če za člana ali gradivo veljajo omejitve, ki pogojujejo ali onemogočajo 

rezervacijo, se izpiše ustrezno opozorilo. V naslednjih primerih se lahko 

odločimo, ali bomo gradivo kljub omejitvam rezervirali: 

 pri članu je doseženo največje možno število rezervacij 

 za izvod je določena stopnja dostopnosti (996/997p), ki pogojuje 

izposojo; običajno to velja za stopnjo dostopnosti  4 – omejena 

dostopnost – čitalnica,    5 – omejena dostopnost – z dovoljenjem 

avtorja ali 6 – vsebina dokumenta nedostopna 

 za izvod je določen status (996/997q), ki pogojuje izposojo; običajno to 

velja za status 6 – poškodovano 

 

Gradiva ne moremo rezervirati v naslednjih primerih: 

 za gradivo ne obstaja polje 996/997 z inventarno številko 

 gradivo ne pripada oddelku oziroma ni medoddelčno izposojeno v 

oddelek, v katerem ga želimo rezervirati (velja za  knjižnice, ki imajo 

izposojo organizirano po oddelkih) 

 za to vrsto gradiva knjižnica ne dovoli rezervacije (v tabeli časovnih 

parametrov čas veljavnosti rezervacije ni določen) 

 za izvod je določena omejitev dostopnosti 0d (996/997u), ki 

onemogoča izposojo na dom, v čitalnico in tudi rezervacijo gradiva 

 gradivo je že izposojeno  pri članu  

 gradivo je že rezervirano pri članu 

 za izvod je določena stopnja dostopnosti (996/997p), ki onemogoča 

izposojo; običajno to velja za stopnjo dostopnosti 7 – popolna 

nedostopnost (arhivski izvod) 

 za izvod je določen status (996/997q), ki onemogoča izposojo; običajno 

to velja za status, ki je različen od 6 – poškodovano   

 gumb Rezerviraj je neaktiven, ker za člana velja ena od omejitev, ki 

onemogoča rezervacijo (Onemogočen obisk, Samo dostop do interneta,  

Zadržana izkaznica)  

 gumb Rezerviraj je neaktiven, ker je pri članu presežena zgornja 

dovoljena meja skupnih terjatev ali pa je starost najstarejše evidentirane 

terjatve presegla časovno omejitev (omejitvi, ki se upoštevata, se 

določita s posebnima parametroma na zahtevo knjižnice) 
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Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom vključiti 

kontrolo, da se v primeru neporavnanih terjatev v določenem obdobju 

izpiše programsko opozorilo, preden nastopijo pogoji za omejitev 

postopkov v izposoji. 

 

4.13.1 Rezervacija prostega gradiva 

O rezervaciji prostega gradiva govorimo, če gre za rezervacijo gradiva, ki ni 

evidentirano pri nobenem članu ali partnerju. Ob rezervaciji prostega gradiva se 

rezervira izbrani izvod za izposojo. Rezervacija prostega gradiva je vezana na 

identifikacijsko številko izvoda gradiva, kar je pri monografskih publikacijah 

inventarna številka, pri serijskih publikacijah v več zvezkih pa je inventarna 

številka dopolnjena še s številko zvezka oziroma območjem številk skupaj 

vezanih zvezkov.  

Rezervirani izvod se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva pri članu 

in ima status O. Datum poteka veljavnosti rezervacije se programsko izračuna 

na osnovi časa veljavnosti rezervacije prostega izvoda, ki smo ga za to vrsto 

gradiva določili v tabeli časovnih parametrov v stolpcu nar. (gl. pogl. 2.1). V 

tem obdobju tega izvoda praviloma ne izposojamo drugim članom. Obdobje, za 

katero velja rezervacija prostega gradiva, je navadno krajše od obdobja, za  

katero veljajo običajne rezervacije. 

Rezervirano prosto gradivo je treba pripraviti in člana, ki ga je rezerviral, 

obvestiti, da ga lahko prevzame. Seznam gradiva za prevzem pripravimo z 

metodo Obdelaj rezervacije v razredu Neprosto gradivo (gl. pogl. 4.13.3). 

Gradivo iz seznama poiščemo in v skladu s postopki v knjižnici označimo, da 

je pripravljeno za prevzem z metodo Pripravi rezervirano gradivo za 

prevzem v razredu Neprosto gradivo. Nato o tem obvestimo člana, ki je 

gradivo rezerviral. Obveščamo na način, ki ga je član izbral med ponujenimi 

možnostmi (e-pošta itd.), gradivo pa odložimo na za to predvideno polico. 

 

Opozorilo: 

Če želimo biti sproti obveščeni o rezervacijah prostega gradiva, ki jih 

evidentirajo člani v COBISS/OPAC-u, moramo vpisati e-naslov za prejemanje 

obvestil o rezervacijah (gl. pogl. 2.5). V knjižnicah z oddelki vpišemo e-naslov 

pri podatkih o oddelku. 
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Opozorilo: 

Če prosto gradivo, ki je rezervirano pri članu, kljub temu izposodimo drugemu 

članu, se rezervacija programsko spremeni v rezervacijo neprostega gradiva 

(status O se spremeni v status R), član pa se uvrsti na prvo mesto v seznamu 

rezervacij.  

4.13.1.1 Priprava rezerviranega gradiva za prevzem 

Če želimo evidentirati, kdaj je rezervirano prosto gradivo pripravljeno za 

prevzem, uporabimo metodo Pripravi rezervirano gradivo za prevzem v 

razredu Neprosto gradivo. Z metodo označimo, da je rezervirano prosto 

gradivo (gradivo s statusom O) dejansko pripravljeno za izposojo članu, ki je 

prost izvod rezerviral, ali partnerju, za katerega je bila rezervacija narejena v 

medknjižnični izposoji. Pred izvedbo postopka je treba pripraviti seznam 

rezerviranega prostega gradiva (metoda Neprosto gradivo / Obdelaj 

rezervacije), na osnovi katerega gradivo poiščemo na policah in ga odložimo 

na polico, kjer čaka na člana, ki je gradivo rezerviral. 

 

Izvod gradiva ima status O.  

 

1. Označimo razred Neprosto gradivo in izberemo metodo Razred / 

Pripravi rezervirano gradivo za prevzem.  

Odpre se okno Priprava rezerviranega gradiva za prevzem, kjer 

vnesemo identifikacijsko številko izvoda. 

2. Če je potrebno (odvisno od nastavitve čitalnika), potrdimo vnos 

identifikacijske številke s klikom na gumb V redu. 

Okno Priprava rezerviranega gradiva za prevzem se zapre.  

 

Rezerviranemu prostemu gradivu se po izvedbi postopka spremeni status iz O v 

W, evidentira se datum spremembe in izračuna datum poteka veljavnosti 

statusa W na osnovi časa, ki smo ga za to vrsto gradiva določili v tabeli 

časovnih parametrov v stolpcu čak. (gl. pogl. 2.1). 

 

Nasvet: 

Na enak način označimo, da je prosto gradivo, ki je bilo rezervirano za 

medknjižnično izposojo, dejansko pripravljeno za izposojo naročniku.  

 

Knjižnica obvesti člana o pripravi gradiva za prevzem v skladu z načinom 

obveščanja. Pri tem upoštevamo tudi način obveščanja, za katerega se je član 

odločil (e-pošta, SMS-obvestilo, telefonski klic). Če je član naročen na 

prejemanje obvestil o prispelem rezerviranem gradivu in ima vpisan e-naslov 

oziroma številko mobilnega telefona, se v tem trenutku pošlje e-pošta oziroma 

SMS-obvestilo. 

Če knjižnica zaračunava stroške obveščanja o prispelem rezerviranem gradivu 

(v ceniku pri postavki 14 –  REZ obv. o prispelem gradivu je določen 

  

Pogoj  

Postopek 
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programski način obračuna te storitve) in član ni naročen na e-obveščanje, 

program ponudi še možnost obračuna terjatve za stroške obveščanja.  

Izvod gradiva opremimo z listkom s podatki o rezervaciji in ga odložimo na 

polico za rezervirano gradivo.  

 

Opozorilo: 

Če je gradivo dodeljeno za medknjižnično izposojo in namenjeno članu, se mu 

obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu ne pošlje (po e-pošti ali kot SMS-

obvestilo), tudi če je naročen na e-obveščanje o prispelem rezerviranem 

gradivu in ima vpisan e-naslov in številko mobilnega telefona. 

4.13.1.2 Izpis listka s podatki o rezervaciji 

Gradivo na polici za rezervirano gradivo ali gradivo dodeljeno za 

medknjižnično izposojo lahko opremimo z listkom s podatki o članu, ki je 

gradivo rezerviral ali s podatki o rezervaciji v medknjižnični izposoji. Če je 

gradivo rezervirano za medknjižnično izposojo, se na listku izpišejo podatki o 

naročniku (oznaka partnerja ali ime in priimek člana) ter številka zahtevka za 

MI. Listek se izpiše na tiskalnik, ki se uporablja v izposoji za tiskanje zadolžnic 

ali računov. Listek s podatki o rezervaciji se samodejno izpiše ob: 

 vrnitvi rezerviranega gradiva v knjižnico, če izvod dodelimo članu z 

rezervacijo  

 pripravi rezerviranega prostega gradiva za prevzem (gl. pogl. 4.13.1.1) 

 

Opozorilo: 

Na zahtevo knjižnice se samodejni izpis listka izključi s posebnim parametrom.  

 

Listek s podatki o rezervaciji je možno izpisati tudi naknadno, če je bilo na 

primer gradivo dodeljeno naslednjemu članu iz seznama rezervacij kot 

posledica preklica rezervacije v servisu Moja knjižnica preko COBISS/OPAC-

a. S pomočjo podatkov o članu oziroma partnerju in gradivu poiščemo 

rezervirano gradivo in ga shranimo na delovno področje. Kliknemo nanj z 

desnim gumbom miške in iz menija izberemo Natisni ali Pošlji, iz seznama 

definicij izpisov pa Listek s podatki o rezervaciji. 

4.13.2 Rezervacija neprostega gradiva 

O rezervaciji neprostega gradiva govorimo, če gre za rezervacijo gradiva, ki je 

evidentirano pri drugem članu ali partnerju.  

Ob rezervaciji neprostega gradiva se pri monografski publikaciji rezervira 

identifikacijska številka zapisa  (tj. COBISS.SI-ID), ker se ne ve, kateri izvod 

bo prvi na razpolago za izposojo. Če gre za gradivo v več delih, se 

identifikacijski številki zapisa doda še oznaka dela (996d\x), rezervacija se 

evidentira kot COBISS.SI-ID,x, pri gradivu v različnih fizičnih oblikah pa se 

  

Možnosti ...  
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doda oznaka fizične oblike (koda za fizično obliko iz 996g\o), rezervacija se 

evidentira kot COBISS.SI-ID,g\o. 

Pri serijski publikaciji se rezervira izbrani izvod za izposojo. To je lahko 

številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) oziroma območje številk 

skupaj vezanih zvezkov.  

Rezervirani izvod se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva pri članu 

in ima status R. Datum poteka veljavnosti rezervacije se samodejno izračuna na 

osnovi časa veljavnosti rezervacije, ki smo ga za to vrsto gradiva določili v 

tabeli časovnih parametrov v stolpcu rez. (gl. pogl. 2.1). 

Član se uvrsti na seznam rezervacij. Na katero mesto se je uvrstil, lahko vidimo 

tako, da označimo rezervirano gradivo in kliknemo gumb Preglej (gl. pogl. 

4.11). Gradivo bo najprej dobil član ali partner, ki je na vrhu seznama 

rezervacij, saj si je prvi rezerviral gradivo oziroma je bila zanj narejena 

rezervacija v medknjižnični izposoji. 

Gradivo se dodeli članu ali partnerju, ki je prvi v seznamu rezervacij, če je bilo 

pri članu ali partnerju, ki ima gradivo v tem trenutku evidentirano, zabeleženo:  

 vračilo gradiva  

 brisanje rezervacije prostega gradiva (status O ali W)  

 preklic rezervacije v servisu Moja knjižnica 

Podrobnejši opis dodelitve gradiva za medknjižnično izposojo v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja je opisan v priročniku 

COBISS3/Medknjižnična izposoja, pogl. 2.3.2.1. 

V evidenci gradiva pri članu (okno Gradivo domače knjižnice), pri katerem je 

evidentirana rezervacija gradiva, se status gradiva spremeni iz R –  rezervirano 

neprosto gradivo v W – čaka na polici (rezervacija).  

Člana o prispetju rezerviranega gradiva obvestimo na način, ki je v knjižnici za 

to predviden (e-pošta, SMS-obvestilo, telefonski klic). Če je član naročen na   

e-obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu in ima vpisan e-naslov oziroma 

številko mobilnega telefona, se v tem trenutku pošlje e-pošta oziroma        

SMS-obvestilo. Gradivo opremimo z listkom s podatki o rezervaciji, nato pa ga 

odložimo na polico za prispelo rezervirano gradivo.  

Če je bilo rezervirano gradivo dodeljeno temu članu zaradi brisanja oziroma 

preklica rezervacije pri drugem članu, moramo poiskati gradivo in po potrebi 

izpisati nov listek s podatki o rezervaciji. 

4.13.2.1 Urejanje seznama rezervacij 

Ob rezervaciji neprostega gradiva se član uvrsti na seznam rezervacij na 

trenutno zadnje mesto. Na katero mesto se je član uvrstil, lahko vidimo, če 

označimo rezervirano gradivo in kliknemo gumb Preglej (gl. pogl. 4.11). 

Vrstni red članov v seznamu rezervacij se spremeni programsko v naslednjih 

primerih: 

 ko se  rezervirano gradivo vrne v knjižnico in se dodeli članu ali za 

medknjižnično izposojo (status gradiva se spremeni iz R –  rezervirano 
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neprosto gradivo v W – čaka na polici (rezervacija)), se druge 

rezervacije na seznamu pomaknejo za eno mesto navzgor 

 ko se gradivo izposodi nekomu drugemu in ne članu z rezervacijo 

prostega gradiva (status gradiva je bil W – čaka na polici (rezervacija) 

ali O – rezervirano prosto gradivo), se rezervacija za člana uvrsti na 

prvo mesto v seznamu rezervacij 

 ko se rezervacije brišejo oziroma prekličejo, se druge rezervacije v 

seznamu  pomaknejo za eno mesto navzgor 

 

Vrstni red članov v seznamu rezervacij je možno urejati tudi ročno z 

metodo Spremeni mesto rezervacije. Metoda je dostopna v oknu Vpogled 

v stanje gradiva, ki se odpre ob uporabi metode Preglej (gl. pogl. 4.11).  

 

 

 

Pogoji za spremembo mesta v seznamu rezervacij so: 

 pooblastilo LOAN_RES – urejanje seznama rezervacij 

 v okno Vpogled v stanje gradiva smo prišli iz okna Gradivo domače 

knjižnice za člana, za katerega želimo spremeniti mesto rezervacije 

 

1. V oknu Vpogled v stanje gradiva kliknemo gumb Spremeni mesto 

rezervacije. 

Odpre se okno Sprememba mesta rezervacije, v katerem se izpiše 

trenutno mesto člana v seznamu rezervacij. Če seznam rezervacij ne obstaja 

ali je na njem samo en član, se izpiše opozorilo.  

2. Pri "Novo mesto" vpišemo mesto, na katerega želimo postaviti člana v 

seznamu rezervacij. 

3. Spremembo shranimo s klikom na gumb V redu. 

Vrnemo se v okno Vpogled v stanje gradiva. 

4.13.3 Obdelava rezervacij 

Za sprotno spremljanje novih rezervacij prostega gradiva, ki so jih člani 

knjižnice izvedli sami preko COBISS/OPAC-a ali pa so jih na njihovo pobudo 

v segmentu COBISS3/Izposoja izvedli izposojevalci oziroma so nastale na 

osnovi zahtevkov v medknjižnični izposoji, je priporočljivo redno pripravljati 

seznam novih in preklicanih rezervacij. Seznam je smiselno pripravljati vsaj 

enkrat dnevno. Na osnovi tega seznama premaknemo rezervirano gradivo na 

posebno mesto ali ga posredujemo v oddelek za medknjižnično izposojo, kjer 

čaka na člana ali partnerja, ki je gradivo rezerviral oziroma naročil, gradivo, za 

katero so bile rezervacije preklicane preko COBISS/OPAC-a, pa vrnemo na 

police ali v skladišče. V knjižnicah, kjer je izposoja ločena po oddelkih, 

moramo pripraviti seznam za vsak oddelek posebej. V knjižnicah, ki 

uporabljajo segment COBISS3/Medknjižnična izposoja, se na seznamu izpiše 

tudi gradivo, ki je bilo rezervirano za medknjižnično izposojo. 

Postopek 

Pogoj  
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Pripravimo lahko: 

 seznam novih rezervacij, ki so nastale v obdobju od zadnje priprave 

seznama novih in preklicanih rezervacij 

Seznam novih rezervacij vsebuje podatke o rezerviranem prostem 

gradivu (status O) v izposoji in medknjižnični izposoji.  Podatki o 

gradivu so v seznamu razvrščeni po signaturah.  

 seznam rezervacij, preklicanih preko COBISS/OPAC-a 

Seznam vsebuje podatke o izvodih, za katere je bila rezervacija 

(gradivo s statusom O in W) preklicana, podatke o članu ali naročniku v 

medknjižnični izposoji, ki je rezervacijo preklical, in podatek o statusu 

izvoda po preklicu rezervacije.  

 dnevni seznam novih rezervacij 

 dnevni seznam preklicanih rezervacij 

 zadolžnice za nove rezervacije  

Ob pripravi seznama se istočasno lahko pripravijo tudi zadolžnice za 

gradivo v seznamu. Zadolžnice so v bistvu naročilnice, ki jih 

posredujemo v skladišče. 

 

1. Označimo razred Neprosto gradivo in izberemo metodo Razred / Obdelaj 

rezervacije.  

Odpre se okno Obdelava rezervacij, kjer se izpiše datum zadnje priprave 

seznama novih rezervacij – to je datum in čas, ko je bil ob obdelavi 

rezervacij izbran seznam "nove rezervacije in preklici preko 

COBISS/OPAC-a".  

2. Izberemo seznam, ki ga želimo pripraviti, tako da označimo ustrezno 

izbirno polje: 

 nove rezervacije in preklici v COBISS/OPAC-u, ki vsebuje vse nove 

rezervacije (v segmentu COBISS/Izposoja in preko COBISS/OPAC-a) 

in preklice preko COBISS/OPAC-a od zadnje priprave tega seznama; 

izdelata se dva seznama 

 dnevni seznam, ki vsebuje vse nove rezervacije in preklice preko 

COBISS/OPAC-a na današnji dan; izdelata se dva seznama 

3. V potrditvenem polju označimo, ali naj izpis vključuje tudi: 

 nove rezervacije neprostega gradiva (gradivo s statusom R) 

 zadolžnice za rezervirano prosto gradivo 

Zadnji izbor v potrditvenih poljih se shrani med nastavitve uporabnika, 

zato pri naslednji obdelavi rezervacij ni treba ponovno označevati 

potrditvenih polj, razen če želimo nastavitve spremeniti. 

4. Izbiro potrdimo s klikom na gumb V redu. 

Če je izbran izpis (ali več izpisov) uspešno pripravljen, se pošlje na 

tiskalnik. Pripravljeni izpisi se programsko shranijo v mapo Izposoja in jih 

Postopek 
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je možno izpisati tudi kasneje v segmentu COBISS3/Izpisi. V mapi 

Izposoja v meniju pod Izpisovanje izberemo Razišči pripravljene izpise. 

Odpre se okno s seznamom pripravljenih izpisov. Ime datoteke vsebuje 

datum in čas priprave izpisa, v knjižnicah z oddelki pa še oznako oddelka, v 

katerem je bil izpis pripravljen. 

 

Opozorilo: 

Če ima izvod v seznamu preklicanih rezervacij status prosto, se pri podatkih o 

članu izpiše besedilo "Nazaj na polico". Izvod je treba vrniti na polico ali v 

skladišče.  

Če je bilo ob preklicu rezervacije gradivo dodeljeno naslednjemu članu ali 

partnerju iz seznama rezervacij, se izpišejo podatki o tem članu ali partnerju. V 

tem primeru izvoda gradiva ne vrnemo na polico ali v skladišče. Člana, ki mu 

je bilo gradivo dodeljeno, je treba še obvestiti, da ga gradivo čaka v knjižnici. 

Če knjižnica omogoča obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu po e-pošti 

ali z SMS-obvestilom in je ta storitev pri članu aktivirana, bo član prejel 

programsko obvestilo. 

 

Opozorilo: 

Če želimo biti sproti obveščeni o rezervacijah prostega gradiva, ki jih 

evidentirajo člani v COBISS/OPAC-u, moramo vpisati e-naslov za prejemanje 

obvestil o rezervaciji (gl. pogl. 2.5). 

4.13.4 Paketno brisanje rezervacij, ki jim je 

potekel rok veljavnosti 

Ob evidentiranju rezervacije se na osnovi obdobij veljavnosti rezervacije za 

posamezno vrsto gradiva, ki so vpisana v tabeli časovnih parametrov (gl. pogl. 

2.1), določi datum, do katerega velja rezervacija. Če član do tega datuma v 

knjižnici ne prevzame gradiva, se šteje, da rezervacija ni več aktualna. 

Rezervacije lahko brišemo večkrat dnevno. Če je izposoja ločena po oddelkih, 

moramo rezervacije brisati v vsakem oddelku posebej.  

Za paketno brisanje rezervacij, ki jim je potekel rok veljavnosti, lahko 

uporabimo metodo Briši potekle rezervacije v razredu Neprosto gradivo.  

 

1. Označimo razred Neprosto gradivo in izberemo metodo Razred / Briši 

potekle rezervacije.  

Odpre se okno Brisanje poteklih rezervacij. 

2. Označimo rezervacije, ki jih želimo zbrisati: 

 W – čaka na polici (rezervacija) 

 O – rezerviran prost izvod 

 R – rezervirano neprosto gradivo 

 

Postopek 

  



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, junij 2015 4.13-11 

 

Označimo lahko tudi več različnih rezervacij ali vse vrste rezervacij. 

3. Izbiro potrdimo s klikom na gumb V redu.  

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, v katerem lahko izpišemo ali 

pošljemo na tiskalnik seznam izbrisanih rezervacij. Ker se izpis 

programsko shrani, ga je možno izpisati tudi kasneje v segmentu 

COBISS3/Izpisi. V mapi Izposoja označimo izpis Seznam izbrisanih 

rezervacij in v meniju Izpisovanje izberemo metodo Razišči pripravljene 

izpise. Odpre se okno s seznamom pripravljenih izpisov. Ime datoteke 

vsebuje datum in čas priprave izpisa, v knjižnicah z oddelki pa še oznako 

oddelka, v katerem je bil izpis pripravljen. 

 

Program med postopkom brisanja preveri, ali so izvodi z zbrisanimi 

rezervacijami rezervirani tudi pri drugih članih. Če so, se gradivo s statusom W 

ali O dodeli naslednjemu članu iz seznama rezervacij. 

 

Opozorilo: 

Če knjižnica obvešča člane o rezervacijah, ki jim je potekel rok veljavnosti, 

bodo člani, ki so izbrali možnost takšnega obveščanja bodisi po e-pošti bodisi z 

SMS-obvestilom (izpolnjeno potrditveno polje "Obv. o poteku rezervacije"), 

prejeli tudi obvestilo o brisanju rezervacije gradiva. 

 

Opozorilo: 

Če je bilo zaradi brisanja rezervacije gradivo dodeljeno drugem članu, 

moramo poiskati gradivo in po potrebi izpisati nov listek s podatki o 

rezervaciji. 

 

Opozorilo: 

Rezervacije za medknjižnično izposojo, se ob paketnem brisanju rezervacij ne 

zbrišejo. 

 

Nasvet: 

Ko gradivo na osnovi seznama novih rezervacij prostega gradiva poiščemo na 

policah, uporabimo metodo Pripravi rezervirano gradivo za prevzem v 

razredu Neprosto gradivo (gl. pogl. 4.13.1.1). S tem spremenimo status v 

izposoji iz O v W. 

4.13.5 Rezervacija gradiva za uporabo v čitalnici 

Nekatere knjižnice dovolijo le izposojo in uporabo gradiva v čitalnici. Želeno 

gradivo knjižnica na zahtevo uporabnika rezervira za uporabo v čitalnici za 

določeno obdobje (npr. 5 dni). To pomeni, da je gradivo v čitalnici, vendar do 

nadaljnjega čaka člana na posebnem mestu (na polici, v omari ipd.), tako da ni 

dostopno drugim članom. Gradivo si lahko uporabnik v tem določenem 
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obdobju večkrat izposodi v čitalnico in ga nato vrne na posebno mesto, kjer 

spet čaka nanj. 

 

Splošni pogoji za rezervacijo v čitalnici so: 

 rezervacija se lahko evidentira samo pri članu, ki ga pred tem izberemo 

 rezervacija za oddelek ni možna 

 rezervacija gradiva ni možna, če ni dostopnega izvoda za izposojo 

 rezervacija gradiva ni možna, če ni prostega izvoda za izposojo 

 v knjižnicah z oddelki je možno rezervacijo izvoda evidentirati samo v 

oddelku, ki mu izvod pripada oz. je tja medoddelčno izposojen 

 

1. V urejevalniku Gradivo domače knjižnice pri izbranem članu kliknemo 

gumb Katalog.  

Odpre se okno Katalog. 

2. Poiščemo gradivo (postopek iskanja v katalogu je opisan v pogl. 4.12.1).  

3. Izberemo izvod gradiva za rezervacijo v čitalnici. 

 Pri serijskih publikacijah vedno izberemo posamezni letnik serijske 

publikacije in nato v oknu Izbira zvezkov izberemo enega ali več zvezkov. 

Če noben izvod gradiva ni prost, lahko evidentiramo rezervacijo neprostega 

gradiva. 

4. Označimo izbirni gumb V čitalnico  in kliknemo gumb Rezerviraj. 

 

Če je rezervacija uspešna, se okno Katalog zapre, in smo spet v oknu Gradivo 

domače knjižnice. Rezervirano gradivo se doda na konec seznama 

evidentiranega gradiva pri članu  s statusom U – rezervirano v čitalnici. Datum, 

ko poteče veljavnost rezervacije v čitalnici, se programsko izračuna na osnovi 

časa veljavnosti rezervacije v čitalnici, ki je v tabeli časovnih parametrov 

določen za to vrsto gradiva v stolpcu čit. (gl. pogl. 2.1). 

Izvodom gradiva, ki jih rezerviramo za izposojo v čitalnico in jih nato v 

čitalnici izposojamo, se ohrani prvi datum rezervacije gradiva, datum zadnjega 

evidentiranja gradiva za uporabo v čitalnici ter datum, ko poteče veljavnost 

rezervacije v čitalnici. 

Če za člana ali gradivo veljajo omejitve, ki pogojujejo ali onemogočajo 

rezervacijo v čitalnici, se izpiše ustrezno opozorilo. V naslednjih primerih se 

lahko odločimo, ali bomo gradivo kljub omejitvam rezervirali 

 pri članu je doseženo največje možno število rezervacij 

 za izvod je določena stopnja dostopnosti (996/997p), ki pogojuje 

izposojo; običajno to velja za stopnjo dostopnosti  5 – omejena 

dostopnost – z dovoljenjem avtorja ali 6 – vsebina dokumenta 

nedostopna 

 za izvod je določen status (996/997q), ki pogojuje izposojo; običajno to 

velja za status 6 – poškodovano 

Postopek 

Pogoj  
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Gradiva ne moremo rezervirati za uporabo v čitalnici v naslednjih primerih: 

 za gradivo ne obstaja polje 996/997 z inventarno številko 

 gradivo ne pripada oddelku oziroma ni medoddelčno izposojeno v 

oddelek, v katerem ga želimo rezervirati (velja za  knjižnice, ki imajo 

izposojo organizirano po oddelkih) 

 za to vrsto gradiva knjižnica ne dovoli rezervacije v čitalnici (v tabeli 

časovnih parametrov čas veljavnosti rezervacije v čitalnici ni določen) 

 za izvod je določena omejitev dostopnosti 0d (996/997u), ki 

onemogoča izposojo na dom, v čitalnico in tudi rezervacijo gradiva 

 gradivo je že izposojeno  pri članu  

 gradivo je že rezervirano pri članu 

 za izvod je določena stopnja dostopnosti (996/997p), ki onemogoča 

izposojo; običajno to velja za stopnjo dostopnosti 7 – popolna 

nedostopnost (arhivski izvod) 

 za izvod je določen status (996/997q), ki onemogoča izposojo; običajno 

to velja za status, ki je različen od 6 – poškodovano   

 gumb Rezerviraj je neaktiven, ker za člana velja ena od omejitev, ki 

onemogoča rezervacijo (Onemogočen obisk, Samo dostop do interneta,  

Zadržana izkaznica) 
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7.1 VZDRŽEVANJE CENIKA 

Če uporabnikom knjižnice zaračunavamo katero od knjižničnih storitev,  

določimo cenik. Cenik vnašamo, spreminjamo in brišemo v razredu Cenik. 

Osnova za zaračunavanje storitev je trenutno veljavni cenik, razen pri 

zaračunavanju stroškov zamudnine, kjer se upoštevajo tudi cene iz cenikov, ki 

so bili v veljavi v obdobju zamude. 

 

Opozorilo: 

Za vzdrževanje cenika potrebujemo pooblastilo CRO_PL –  vzdrževanje 

cenika.  

 

7.1.1 Vpis cenika 

Ko kreiramo nov cenik, lahko prekopiramo veljavni cenik ali katerega od že 

arhiviranih cenikov (gl. pogl. 7.1.1.3). Kreiramo pa lahko tudi novi cenik brez 

prenosa podatkov.  

V knjižnici, ki ima izposojo organizirano po oddelkih, lahko velja isti cenik za 

vse oddelke ali pa ima vsak oddelek svoj cenik. Če je cenik drugačen samo v 

nekaterih oddelkih, najprej kreiramo cenik, ki velja za Domačo knjižnico in  

nato še ločene cenike za oddelke, kjer je cenik drugačen.  

 

Nasvet: 

Če v vseh oddelkih velja enotni cenik, v enem oddelku pa ne zaračunavamo 

ničesar, kreiramo za ta oddelek cenik brez postavk.  

 

Cenik vnašamo in shranjujemo v razredu Cenik. Cenik lahko ima status v 

pripravi, v veljavi ali v arhivu. 

1. Označimo razred Cenik in izberemo metodo Razred / Nov objekt.  

V knjižnicah z oddelki se odpre okno Veljavnost. V knjižnicah brez 

oddelkov nadaljujemo postopek v točki 4. 

2. Določimo veljavnost cenika. 

Izbiramo lahko med: 

 "Domača knjižnica" – če knjižnica nima oddelkov ali pa velja isti cenik 

za vse ali več oddelkov 

 "Oddelek" – v spustnem seznamu izberemo oddelek, za katerega 

pripravljamo cenik 

3. Kliknemo gumb V redu. Odpre se urejevalnik Cenik.  

Postopek 

 
Postopek 

 
Postopek 
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Podatka pri "Velja od" in "Velja do" se določata z metodo za določanje 

veljavnosti cenika, zato do njiju v tem urejevalniku nimamo dostopa. 

4. Izberemo ustrezno skupino storitev ali terjatev na zavihku (gl. pogl. 7.1.1.1) 

in kliknemo gumb Nov objekt.  

5. Vnesemo podatke (gl. pogl. 7.1.1.2). 

6. Shranimo podatke. 

 

Cenik 

 v pripravi 

 

Nasvet: 

Če knjižnica želi, da se tudi v oddelku z veljavnim cenikom upošteva enotni 

cenik, mora za to spremembo zaprositi IZUM. 

 

7.1.1.1 Izbira skupine storitev ali terjatev 

Na zavihkih lahko izbiramo med naslednjimi skupinami storitev ali terjatev: 

 Storitve/terjatve – kategorija člana (I) 

V tej skupini so cenovni razredi vezani na kategorijo člana. Skupino 

izberemo, če vpisujemo ceno za članarino ali vpisnino oziroma ceno za 

novo izkaznico. 

 Storitve/terjatve – vrsta gradiva (I) 

V tej skupini so cenovni razredi vezani na vrsto gradiva. Skupino 

izberemo, če vpisujemo ceno za izposojevalnino ali obrabnino, 

zamudnino ali zamudnino v čitalnici. V to skupino vpišemo tudi ceno 

opomina, če zaračunavamo stroške opomina za vsak izvod posebej 

 Storitve/terjatve – enota (I) 

V tej skupini vpisujemo cene opominov (če zaračunavamo stroške 

posameznega opomina ne glede na število izvodov na tem opominu), 

obveščanja o prispelem rezerviranem gradivu in rezervacij prostih 

izvodov. 

 Storitve/terjatve – drugo (I) 

V tej skupini vpisujemo cene soritev, ki niso vezane ne določene 

cenovne razrede, npr. cene fotokopij, izgubljenega gradiva ipd. 

 Storitve/terjatve – skupina (MI) 

V tej skupini vpisujemo cene storitev medknjižnične izposoje. 

Postopek je opisan v priročniku COBISS3/Medknjižnična izposoja (gl. 

pogl. 11.3). 

Status cenika po 

kreiranju  
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7.1.1.2 Vnos in spreminjanje storitve ali terjatve 

1. Za vnos nove storitve ali terjatve kliknemo gumb Nov objekt. 

Odpre se urejevalnik Storitve/terjatve – skupina. 

2. V šifrantu  izberemo vrsto storitve ali terjatve.  

Izbiramo lahko samo med tistimi vrstami storitev ali terjatev, ki so na voljo 

glede na izbrano skupino. 

3. V šifrantu izberemo cenovni razred. 

Cenovni razred je odvisen od tega, katero skupino storitev ali terjatev smo 

izbrali. Pri nekaterih vrstah terjatev so cenovni razredi vezani na kategorijo 

člana (npr. članarina) ali vrsto gradiva (npr. zamudnina). V skupini 

Storitve/terjatve – enota (I) ne moremo izbrati cenovnega razreda. V 

skupini Storitve/terjatve – drugo (I) pa sami določimo cenovni razred, pri 

čemer je lahko oznaka največ trimestna. 

4. "Koda storitve/terjatve" se programsko sestavi iz kode za vrsto storitve ali 

terjatve in kode cenovnega razreda. 

5. "Opis" se programsko sestavi iz vrednosti pri "Vrsta storitve/terjatve" in 

vrednosti pri "Cenovni razred".  

Opis je namenjen lažji identifikaciji kode za storitev oziroma terjatve ob 

posameznih izpisih in ga lahko dopolnimo ali spremenimo. 

6. Vnesemo podatke za izračun cene pri "Enota mere", "Cena na enoto", 

"Davčna stopnja" in "Stopnja popusta". Če cene na enoto ne določimo, jo 

moramo vpisati ob ročnem evidentiranju terjatve.  

 

Opozorilo: 

Če želimo evidentirati terjatve programsko, je ceno na enoto smiselno 

določiti. 

 

Pri "Znesek" se programsko izračuna skupni znesek cene glede na vnesene 

podatke.   

7. V spustnem seznamu pri "Način obračuna"  izberemo, ali se bo terjatev 

evidentirala programsko ali ročno.   

Ročno evidentiranje terjatve pomeni, da evidentiramo terjatev na osnovi 

cene iz cenika in ročnega vnosa števila enot. 

Programsko evidentiranje terjatve pomeni, da se lahko terjatev obračuna in 

evidentira ob izvedbi določenega postopka. Tako je možno ob vpisu novega 

člana in ob prvem obisku člana, ki mu je članstvo poteklo, evidentirati 

terjatev za vpisnino oziroma članarino. Terjatev za  zamudnino pa se lahko 

programsko evidentira ob vračanju ali podaljšanju roka izposoje gradiva, ki 

mu je potekel rok izposoje. Če izberemo programski način obračuna pri 

vrsti storitve ali terjatve, za katero ta način obračuna ni možen, se izpiše 

opozorilo. 

8. Pri "Opomba" vnesemo besedilo opombe, ki je internega značaja.  

Postopek 
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9. Kliknemo gumb V redu.  

10. Za vnos nove storitve ali terjatve ponovimo točke od 1 do 9. 

11. Če želimo storitev ali terjatev v ceniku spremeniti, jo označimo in 

kliknemo gumb Uredi. 

12. Če želimo storitev ali terjatev iz cenika zbrisati, jo označimo in kliknemo 

gumb Zbriši. 

 

V seznamu objektov, ki so povezani s cenikom, odpremo mapo 

Storitve/terjatve – skupina in iz seznama izberemo storitev/terjatev, ki jo 

želimo spremeniti. Zatem izberemo metodo Objekt / Uredi.  

 

Opozorilo: 

Spreminjamo lahko samo storitve in terjatve v ceniku s statusom v pripravi, 

razen skupine Storitve/terjatve – skupina (MI), kjer lahko v obstoječe skupine 

dodajamo nove dobavitelje tudi v ceniku s statusom v veljavi. 

7.1.1.3 Kopiranje v pripravljeni cenik 

Nov cenik lahko kreiramo tudi tako, da poiščemo in izberemo veljavni cenik ali 

enega od arhiviranih cenikov ter ga kopiramo. 

Cenik ima status v veljavi ali v arhivu. 

 

1. V razredu Cenik poiščemo in izberemo cenik.  

2. Izberemo metodo Objekt / Kopiraj v pripravljeni cenik. 

3. V knjižnicah z oddelki se odpre okno Veljavnost. 

Izbiramo lahko med: 

 "Domača knjižnica" – če velja isti cenik za vse ali večino oddelkov 

 "Oddelek" – če pripravljamo cenik za določen oddelek, ga izberemo iz 

spustnega seznama 
 

Iz cenika, ki smo ga kopirali, se v novi cenik prenesejo vse definirane skupine 

storitev ali terjatev. Vrednosti atributov "Velja od" in "Velja do" se v novi 

cenik ne kopirata. 

 

Cenik 

 v pripravi 

7.1.2 Sprememba cenika 

Za cenik v pripravi lahko definiramo, spreminjamo in brišemo skupine storitev 

in terjatev. Podatke spreminjamo v urejevalniku Cenik. 

Možnosti ... 

Postopek 

 

Pogoj 

 

Status novega cenika 

po kopiranju  
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Cenik ima status v pripravi. 

 

1. V razredu Cenik poiščemo in izberemo cenik.  

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. Odpre se urejevalnik Cenik. 

3. Spremenimo podatke (gl. pogl. 7.1.1.1 in pogl. 7.1.1.2). 

4. Shranimo podatke. 

Cenik lahko spreminjamo tudi tako, da v seznamu objektov, ki so povezani s 

cenikom, odpremo mapo Storitve/terjatve – skupina in iz seznama izberemo 

storitev ali terjatev, ki jo želimo spremeniti. Zatem izberemo metodo Objekt / 

Uredi. 

7.1.3 Določanje veljavnosti cenika 

Cenik v pripravi lahko kadar koli določimo kot veljaven. 

 

Status cenika je v pripravi. 

 

1. Poiščemo in izberemo cenik.  

2. Izberemo metodo Objekt / Določi cenik kot veljaven.  

 

Pri izbranem ceniku se pri "Velja od" vpiše današnji datum in njegov status se 

spremeni. Cenik, ki je bil doslej v pripravi, postane veljaven, doslej veljavni 

cenik pa se arhivira. Hkrati se pri doslej veljavnem ceniku pri "Velja do" vpiše 

datum, ki je za en dan starejši od današnjega datuma. Spremeni se tudi status 

doslej veljavnega cenika. 

 

Cenik v pripravi  

 v veljavi 

 

Doslej veljavni cenik  

 v arhivu 

 

Nasvet: 

Če želimo vpogled v cenik, ki je trenutno v veljavi, izberemo razred Cenik 

in metodo Razred / Naloži aktivni cenik.  

 

 

Nasvet: 

Če želimo izpisati cenik z vsemi skupinami storitev in terjatev na tiskalnik, 

cenik najprej poiščemo in izberemo v razredu Cenik ter uporabimo metodo 

Objekt / Natisni.  

Postopek 

 

Pogoj 

 

Postopek 

 

Pogoj 

 

Status po določanju 

veljavnosti 

 

Možnosti ... 
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7.1.4 Brisanje cenika 

Iz baze podatkov lahko brišemo kateri koli cenik s statusom v pripravi. 

 

Status cenika je v pripravi. 

 

1. Poiščemo in izberemo cenik.  

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši.  

 

Postopek 

 

Pogoj 
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časovnega obdobja pri atributu "Veljavnost članstva" (gl. pogl. 3.1.2.3 

Vnos podatkov o članstvu). 

 

7.2.2.2 Zamudnina 

Programsko evidentiranje terjatve za zamudnino je možno, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

 v ceniku je za določeno vrsto gradiva vpisana cena zamudnine, pri 

kateri je v "Način obračuna" vrednost programsko 

 pri izvodu, ki je izposojen na dom ali v čitalnico, je datum poteka 

starejši od današnjega datuma 

 član ni oproščen plačila zamudnine (potrditveno polje pri privilegiju 

Oprostitev zamudnine je prazno) 

 

Terjatev za zamudnino se programsko obračuna in evidentira ob vrnitvi 

gradiva, podaljšanju roka izposoje ali spremembi datuma poteka. Če so 

izpolnjeni pogoji za programsko evidentiranje terjatve za zamudnino, se ob 

uporabi katere od teh metod odpre okno Zamudnina. V oknu je eden ali več 

izvodov, ki smo jih v postopku izbrali in jim je potekel rok izposoje. Za vsak 

izvod se izpiše inventarna številka, vrsta gradiva, število dni zamude in znesek 

terjatve za zamudnino.  

Znesek terjatve za zamudnino se obračuna tako, da se dnevna zamudnina 

pomnoži s številom dni zamude od datuma poteka. Privzeto so vsi izvodi v 

oknu Zamudnina že označeni za izbiro. Če za katerega od izvodov ne želimo 

zaračunati zamudnine, oznako zbrišemo. Izbiro potrdimo s klikom na gumb V 

redu. Če ne izberemo nobenega izvoda ali če zapremo okno s klikom na gumb 

Prekliči, s tem pri članu odpišemo terjatev za zamudnino, kljub temu pa 

izvedemo želeni postopek z gradivom. Če ima knjižnica lokalni šifrant Razlogi 

za brisanje/odpis terjatev (CODE 317), ob postopku odpisa terjatve izberemo 

razlog za odpis terjatve (gl. pogl. 7.5). 

 

 

Nasvet:  

Stanje zamudnine na današnji dan za izvode s poteklim rokom izposoje vidimo, 

če kliknemo gumb Trenutna zamudnina v oknu Evidentiranje in poravnava 

terjatev. 

 

Nasvet:  

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti, da se pri 

izračunu števila dni zamude upoštevajo samo delovni dnevi po koledarju 

knjižnice oziroma oddelka knjižnice. 

 

 

 

 

 

 

Pogoj 

 

 

  
 

Izkaznica pravne 

osebe 

 

 

  
 

Izkaznica pravne 

osebe 

 

 



COBISS3/Izposoja COBISS 

 

7.2-6 © IZUM, junij 2015 

 

Nasvet:  

Če knjižnica ne zaračunava dnevne zamudnine, je možno na njeno zahtevo s 

posebnim parametrom določiti, da se pri obračunu terjatve za zamudnino ne 

upošteva število dni zamude, temveč samo znesek iz cenika. 

 

Nasvet:  

Če knjižnica dopušča vračilo gradiva brez obračuna zamudnine, ker je le-to 

vrnjeno v določenem obdobju po poteku roka izposoje, določi to obdobje v 

tabeli časovnih parametrov (gl. pogl. 2.1). Če je gradivo vrnjeno v tem 

obdobju, se zamudnina ne obračuna, prvi dan po izteku tega obdobja pa se 

zaračuna zamudnina za vse dni zamude.  

S posebnim parametrom je na zahtevo knjižnice možno določiti, da se pri 

izračunu števila dni zamude ne upoštevajo dnevi tolerance. 

 

Nasvet:  

V primeru zaračunavanja dnevne zamudnine lahko znesek neporavnane 

zamudnine hitro narašča, s čimer pa se manjša verjetnost, da ga bo član 

poravnal. Na zahtevo knjižnice je zato možno s posebnim parametrom omejiti 

število dni, ko se znesek neporavnane zamudnine veča. 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom omejiti število dni, za 

katere se obračunava zamudnina, do datuma prejema 3. opomina. 

 

Evidentiramo poravnavo terjatve (gl. pogl. 7.3).  

7.2.2.3 Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu 

Programsko evidentiranje terjatve za obveščanje o dodelitvi rezerviranega 

gradiva članu je možno, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 v ceniku je vpisana cena obveščanja o prispelem rezerviranem gradivu, 

pri "Način obračuna" pa je vpisana vrednost programsko 

 član ni naročen na e-obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu 

 

Terjatev za obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu se programsko 

evidentira: 

 pri vračanju rezerviranega gradiva, ko je le-to dodeljeno članu, ki ga je 

rezerviral (status W) 

 ko prosto gradivo, ki ga je član rezerviral, pripravimo za prevzem (gl. 

pogl. 4.13.1.1) 

 

Če so izpolnjeni pogoji za evidentiranje terjatve za obveščanje, se odpre okno 

Stroški obveščanja o prispeli rezervaciji, v katerem se izpišejo podatki o 

članu, ki mu je rezervirano gradivo ob vračilu dodeljeno, ter znesek terjatve. Če 

na vprašanje odgovorimo pritrdilno in kliknemo gumb Da, se terjatev 

programsko evidentira. Če na vprašanje odgovorimo nikalno in kliknemo gumb 

  
 

Izkaznica pravne 

osebe 

 

 

 

  
 

Izkaznica pravne 

osebe 

 

 

 

Kako naprej ... 

 

 

Pogoj 

 

 

  
 

Izkaznica pravne 

osebe 
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Ne, se strošek obveščanja o prispeli rezervaciji odpiše. Če ima knjižnica lokalni 

šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev (CODE 317), izberemo razlog za 

odpis terjatve  (gl. pogl. 7.5). 

 

Evidentiramo poravnavo terjatve (gl. pogl. 7.3).  

7.2.2.4 Stroški opomina 

Terjatev za stroške opomina se programsko evidentira ob izvedbi postopka 

priprave opominov (gl. pogl. 8.1), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 član je za gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, prejel opomin 

 v ceniku je vpisana cena stroška opomina, pri "Način obračuna" pa je 

vpisana vrednost programsko 

 

Stroški opomina se lahko določijo na več načinov: 

 iz cenika na osnovi zneska, ki predstavlja strošek določenega opomina 

(npr. strošek 1. opomina) ne glede na to, za koliko izvodov je član 

dobil ta opomin 

 iz cenika na osnovi zneska, ki se zaračuna za vsak izvod, za katerega je 

član dobil opomin; cena je lahko različna glede na to, za katero vrsto 

gradiva gre 

 tako da strošek novega opomina prekrije strošek prejšnjega opomina 

(npr. strošek 3. opomina prekrija strošek 2. opomina) 

 

Opozorilo: 

Način zaračunavanja opominov se na zahtevo knjižnice določi s posebnim 

parametrom. 

7.2.2.5 Izposojevalnina oziroma obrabnina 

Knjižnica lahko svojim članom zaračunava izposojevalnino. 

Programsko evidentiranje terjatve je možno, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 v ceniku je za določeno vrsto gradiva vpisana cena izposojevalnine, pri 

kateri je pri "Način obračuna" vpisana vrednost programsko; cene 

vpišemo za tiste vrste gradiva, za katere se izposojevalnina zaračunava 

 član ni oproščen plačila izposojevalnine (potrditveno polje pri 

"Oprostitev izposojnine" je prazno) 

 

Terjatev za izposojevalnino se programsko evidentira ob izposoji gradiva na 

dom ter ob podaljšanju roka izposoje (če je bil določen novejši datum poteka 

roka izposoje, kot pred podaljšanjem).  

Pogoj 

 

 

Kako naprej ... 

 

 

  
 

Pogoj 
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Po kliku na gumb Izposodi ali Podaljšaj se v novem oknu izpišejo vprašanje, 

ali želimo terjatev evidentirati, podatki o izbranem gradivu in cena 

izposojevalnine. Če odgovorimo trdilno, se znesek izposojevalnine prišteje k 

znesku evidentiranih terjatev pri članu. Če na vprašanje odgovorimo nikalno, 

članu izposodimo gradivo, ne da bi pri tem evidentirali izposojevalnino. Če ima 

knjižnica lokalni šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev (CODE 317), 

izberemo razlog za odpis te terjatve (gl. pogl. 7.5). 

 

Opozorilo: 

Terjatev za izposojevalnino se ne evidentira programsko: 

–  če rok izposoje ročno spremenimo 

–  če član podaljša rok izposoje preko servisa Moja knjižnica 

–  če je član oproščen plačila izposojevalnine (označeno je potrditveno polje  

    pri "Oprostitev izposojnine") 

7.2.2.6 Stroški rezervacije prostega gradiva 

Knjižnica lahko svojim članom zaračunava strošek rezervacije prostega 

gradiva.  

Programsko evidentiranje terjatve se lahko izvede ob izposoji rezerviranega 

gradiva članu, če gradivo ni bilo predhodno pripravljeno za prevzem z metodo 

Neprosto gradivo / Pripravi rezervirano gradivo za prevzem (gradivo ob 

tem dobi namreč status W – čaka na polici (rezervacija)). 

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji: 

 v ceniku je vpisana cena stroška rezervacije prostega gradiva (postavka 

NAR) in je pri "Način obračuna" izbrana vrednost programsko 

 rezervirano gradivo ima v izposoji status O – rezerviran prost izvod 

 

Po kliku na gumb Izposodi se v novem oknu izpišejo vprašanje, ali želimo 

terjatev evidentirati, podatki o izbranem gradivu in cena stroška rezervacije 

prostega gradiva. Če odgovorimo pritrdilno, se znesek prišteje k znesku 

evidentiranih terjatev pri članu. Če na vprašanje odgovorimo nikalno, se 

terjatev ne evidentira. Če ima knjižnica lokalni šifrant Razlogi za 

brisanje/odpis terjatev (CODE 317), izberemo razlog za odpis te terjatve (gl. 

pogl. 7.5). 

7.2.2.7 Stroški neizvedenega prevzema rezerviranega 

gradiva 

Knjižnica lahko svojim članom zaračunava strošek neizvedenega prevzema 

rezerviranega gradiva.  

Pogoj 
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Programsko evidentiranje terjatve se lahko izvede ob brisanju potekle 

rezervacije pri članu, če je gradivo že bilo pripravljeno za prevzem (status W v 

izposoji). 

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji: 

 v ceniku je vpisana cena stroška za neizvedeni prevzem rezerviranega  

gradiva (postavka ZNR) in je pri "Način obračuna" izbrana vrednost 

programsko 

 rezervirano gradivo že čaka na člana in ima v izposoji status W – čaka 

na polici (rezervacija) 

 datum veljavnosti rezervacije je že potekel 

 

Poteklo rezervacijo lahko brišemo posamično v oknu Gradivo domače 

knjižnice ali s paketnim brisanjem poteklih rezervacij (gl. pogl. 4.13.4).  Ob 

brisanju posamične potekle rezervacije v oknu Gradivo domače knjižnice se v 

novem oknu izpišejo vprašanje, ali želimo terjatev evidentirati, podatki o 

izbranem gradivu in cena stroška neizvedenega prevzema rezerviranega 

gradiva. Če odgovorimo pritrdilno, se znesek prišteje k znesku evidentiranih 

terjatev pri članu. Če na vprašanje odgovorimo nikalno, se terjatev ne 

evidentira. Če ima knjižnica lokalni šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev 

(CODE 317), izberemo razlog za odpis te terjatve (gl. pogl. 7.5). 

7.2.2.8 Stroški izdaje nove izkaznice 

Knjižnica lahko svojim članom ob vpisu zaračunava strošek izdaje nove 

izkaznice.  

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji: 

 v ceniku je za določeno kategorijo člana vpisana cena stroška za izdajo 

nove izkaznice (postavka NIZ) in je pri "Način obračuna" izbrana 

vrednost programsko 

 

Programsko evidentiranje terjatve se lahko izvede ob vpisu novega člana, ko 

shranimo podatke o novem članu s klikom na gumb V redu. Ob tem se v 

novem oknu izpišejo vprašanje, ali želimo terjatev evidentirati, podatki o 

izbranem gradivu in cena stroška nove izkaznice. Če odgovorimo pritrdilno, se 

znesek prišteje k znesku evidentiranih terjatev pri članu. Če na vprašanje 

odgovorimo nikalno, se terjatev ne evidentira. Če ima knjižnica lokalni šifrant 

Razlogi za brisanje/odpis terjatev (CODE 317), izberemo razlog za odpis te 

terjatve (gl. pogl. 7.5). 

 

 

Pogoj 

 

 

Pogoj 
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7.3 PORAVNAVA TERJATEV IN IZPIS RAČUNA 

Poravnavo terjatev evidentiramo v oknu Evidentiranje in poravnava terjatev.  

 

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana.  
 

Nasvet: 

Če je objekt Član že na delovnem področju, ga z miško označimo. 

 

2. Izberemo metodo Objekt / Evidentiranje in poravnava terjatev. 

Odpre se okno Evidentiranje in poravnava terjatev. 
 

Nasvet: 

Če smo v oknu Gradivo domače knjižnice, kliknemo na ikono  pod 

imenom člana. 

 

3. V seznamu evidentiranih terjatev z miško označimo terjatve, ki jih bo član 

poravnal.  

Pri "Skupaj za plačilo" se izpiše znesek, ki ga bo član moral plačati.   

4. Kliknemo gumb Poravnaj terjatev.  

Odpre se okno Poravnava terjatev.   

5. Vnesemo podatke v zvezi s poravnavo terjatve.  

Izberemo način poravnave, ki je lahko gotovinski, negotovinski oziroma 

negotovinski zunaj knjižnice. Če smo izbrali negotovinski način, lahko iz 

spustnega seznama izberemo vrsto negotovinskega plačila (npr. Moneta), 

hkrati pa lahko vpišemo tudi opombo. Prav tako lahko vpišemo opombo za 

izpis na računu in blagajniški prilogi. Pri "Gotovina" vpišemo znesek 

gotovine, ki smo jo prejeli od člana. Če smo izbrali negotovinski način 

poravnave,  je polje "Gotovina" neaktivno. 

Če član ob obisku nima dovolj denarja za poravnavo terjatve v celoti, lahko 

evidentiramo tudi delno poravnavo terjatev. V tem primeru pri "Znesek za 

poravnavo" vpišemo znesek, ki ga bo član ob tem obisku poravnal. Po 

potrditvi se bo terjatev zmanjšala za poravnani znesek, hkrati pa se bo glede 

na zmanjšani znesek ustrezno spremenilo število enot. Preostali 

neporavnani del terjatve torej še vedno ostane evidentiran pri članu. 

6. Če želimo izpisati račun na tiskalnik, potrdimo vnos s klikom na gumb 

Pošlji, drugače pa kliknemo V redu.  

Ob izbiri negotovinskega plačila zunaj knjižnice je gumb Pošlji neaktiven. 

Če je znesek gotovine večji od zneska za poravnavo, se v oknu Sporočilo  

izpiše, koliko denarja moramo članu vrniti. 

Račun lahko izpišemo na tiskalnik tudi tako, da:  

Postopek 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

Možnosti ... 
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 v oknu Evidentiranje in poravnava terjatev s klikom na gumb 

Preglej poravnane terjatve izpišemo seznam računov, ki so bili 

evidentirani v izbranem obdobju 

 izberemo račun in kliknemo gumb Pošlji 

Struktura številke računa je v vseh knjižnicah enaka: 

 oonnnnn/llll, v knjižnicah z oddelki;  

 n/llll, v knjižnicah brez oddelkov 

 

Pri tem je oo = oznaka oddelka (npr. 01), nnnnn = tekoča številka računa (npr. 

00125) in llll = leto izdaje računa (npr. 2010). 

 

Nasvet:  

Če želi knjižnica drugačno strukturo številke računa, uporabi metodo 

Račun/Nastavi številko računa.Vpišemo število, ki je za ena manjše od 

številke računa, ki naj jo dobi prvi izdani račun po uporabi te metode. Vpisati je 

možno samo število brez znakov, pri čemer je treba upoštevati, da se oznaka 

oddelka (v knjižnicah z oddelki) in leto izdaje računa dodata programsko. 

Nastavitev številke računa je smiselno izvesti pred začetkom evidentiranja 

poravnav terjatev.  

 

Opozorilo: 

Ob evidentiranju negotovinske poravnave terjatev zunaj knjižnice ne 

izpisujemo računa, zato se števec računov ne spremeni. Ker plačilo ni bilo 

izvedeno v knjižnici, se poravnani znesek ne prišteje v skupno stanje blagajne. 

 

Nasvet:  

Na zahtevo knjižnice je možno s parametri vplivati na to, kaj se bo izpisalo na 

računu. Privzeto se na računu izpišejo podatki: ime in priimek člana, oddelek 

knjižnice, znesek gotovine in vrnjenega denarja in podatek o izposojevalcu. 

Privzeto je določeno, da se naslednji podatki ne izpišejo: datum poteka 

članstva, ime fakultete oziroma visokošolskega zavoda, opomba, ki je bila 

vpisana ob poravnavi terjatve, seznam neporavnanih terjatev in seznam 

evidentiranega gradiva. 

 

Nasvet:  

Besedilo klavzule o oprostitvi plačila DDV lahko po potrebi spremenimo. V ta 

namen kopiramo sistemsko spremenljivko Oproščen plačila (mapa 

Spremenljivke / Sistemske / Blagajniško poslovanje) med uporabniške 

spremenljivke in tam ustrezno spremenimo besedilo. Privzeta vrednost 

spremenljivke je "Oproščeno plačila davka po 13. točki 1. odstavka 42. člena 

ZDDV-1." 

 

  
 

Izkaznica pravne 

osebe 
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7.3.1 Poravnava terjatev za nečlane knjižnice 

Poravnavo terjatev lahko evidentiramo tudi, ko smo opravili neko plačljivo 

storitev (npr. fotokopiranje) za osebo, ki ni član knjižnice.  

1. V razredu Račun izberemo metodo Evidentiraj poravnavo terjatve za 

nečlana.  

Odpre se okno Poravnava terjatve za nečlana. 

2. Kliknemo gumb Dodaj postavko. 

Odpre se okno Evidentiranje terjatev – izbira storitve/terjatve. 

3. Izberemo vrsto storitve ali terjatve, ki jo bo nečlan poravnal. 

Vrsto storitve ali terjatve označimo in kliknemo V redu. Izberemo lahko 

samo eno vrsto storitve ali terjatve. 

Odpre se okno Postavka na računu. 

4. V oknu Postavka na računu po potrebi spremenimo podatke (npr. število 

enot). 

Po kliku na gumb V redu se postavka doda v seznam terjatev za poravnavo 

v oknu Poravnava terjatve za nečlana. Na enak način dodamo še druge 

terjatve, ki jih bo nečlan poravnal. 

 

Nasvet: 

Če želimo postavko zbrisati iz seznama, jo označimo in kliknemo 

Odstrani. 

 

5. Postopek nadaljujemo s klikom na gumb Poravnaj terjatev. 

Odpre se okno Poravnava terjatev, v katerem evidentiramo plačilo 

evidentiranih terjatev na enak način kot pri poravnavi terjatev za člana 

knjižnice. 

Izberemo način poravnave, ki je lahko gotovinski, negotovinski oziroma 

negotovinski zunaj knjižnice. Če smo izbrali negotovinski način, lahko iz 

spustnega seznama izberemo vrsto negotovinskega plačila (npr. Moneta), 

hkrati pa lahko vpišemo tudi opombo. Prav tako lahko vpišemo opombo za 

izpis na računu in blagajniški prilogi. Pri "Gotovina" vpišemo znesek 

gotovine, ki smo jo prejeli od člana. Če smo izbrali negotovinski način 

poravnave,  je polje "Gotovina" neaktivno. 

 

Opozorilo: 

Evidentiranje delne poravnave terjatev za osebo, ki ni član knjižnice, ni možno. 

 

6. S klikom na gumb V redu v oknu Poravnava terjatev se vrnemo v okno 

Poravnava terjatve za nečlana. 

7. Če želimo izpisati račun, kliknemo Pošlji, drugače pa potrdimo s klikom na 

gumb V redu. Če smo se zmotili, lahko račun storniramo s klikom na 

gumb Storniraj. 

Postopek 
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Poravnani znesek se prišteje v skupno stanje blagajne in se prikaže tudi na 

izpisu ob zaključitvi blagajne ter na izpisih blagajniških prilog (I-BP-01: 

Blagajniška priloga in I-BP-02: Blagajniška priloga z DDV). Če oseba ni 

član knjižnice, je na izpisih mesto za številko izkaznice prazno.   

 

Račun lahko ponovno izpišemo, tako da ga poiščemo v razredu Račun (npr. po 

datumu računa), ga naložimo na delovno področje in uporabimo metodo 

Objekt / Pošlji ali Objekt / Natisni in v seznamu definicij izpisa izberemo 

Račun. 

Naknadni storno poravnave terjatve je možen tako, da račun poiščemo v 

razredu Račun in uporabimo metodo Objekt / Pokaži. Račun nato storniramo 

s klikom na gumb Storniraj. Storniran račun izpišemo tako, da ga poiščemo v 

iskalniku razreda Račun in nato uporabimo metodo Objekt / Pošlji  ali Objekt 

/ Natisni. V seznamu definicij izpisa izberemo Storno računa. 

 

Možnosti ... 
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7.4 PREGLED TERJATEV 

Evidentirane terjatve do člana lahko pregledujemo na dva načina: 

 v oknu Evidentiranje in poravnava terjatev 

 v razredu Evidentirana terjatev 

 

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana.  

2. Izberemo metodo Objekt / Evidentiranje in poravnava terjatev. 

Odpre se okno Evidentiranje in poravnava terjatev. 

 

Nasvet: 

Če smo v oknu Gradivo domače knjižnice, kliknemo na ikono  pod 

imenom člana. 

Če želimo imeti vpogled tudi v trenutno stanje zamudnine, kliknemo gumb 

Trenutna zamudnina. 

 

V knjižnicah z oddelki je v desnem zgornjem kotu možno izbrati oddelek, 

za katerega nas zanimajo evidentirane terjatve. Privzeto je izbran oddelek, 

v katerega smo trenutno prijavljeni. Če želimo videti pri članu vse 

evidentirane terjatve, izberemo vsi oddelki. 

3. V seznamu evidentiranih terjatev označimo terjatev in kliknemo Pokaži.  

V oknu Pregledovanje – Evidentirana terjatev se izpišejo podrobnejši 

podatki o evidentirani terjatvi. 

Če je bila katera od terjatev že delno poravnana, se originalno število enot 

izpiše v stolpcu "Štev. enot – začetno", poravnani znesek terjatve pa v 

stolpcu "Plačano". 

 

  

Postopek 
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7.8 PREGLED BLAGAJNIŠKIH TRANSAKCIJ 

Pregled blagajniških transakcij je možen na dva načina: 

 pregled blagajniških transakcij pri posameznem članu 

 pregled blagajniških transakcij v iskalniku razreda Transakcija 

 

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana.  

2. Izberemo metodo Objekt / Evidentiranje in poravnava terjatev. 

Odpre se okno Evidentiranje in poravnava terjatev 

 

Nasvet: 

Če smo v oknu Gradivo domače knjižnice, kliknemo na ikono  pod 

imenom člana. 

 

3. Kliknemo gumb Preglej transakcije.  

Odpre se okno Parametri za pregled, kjer izberemo oddelek in obdobje, 

za katerega nas zanimajo blagajniške transakcije. 

4. Potrdimo s klikom na gumb V redu.   

Odpre se okno Pregled transakcij, v katerem je seznam blagajniških 

transakcij  glede na parametre, ki smo jih določili. Seznam je razvrščen 

padajoče po datumu transakcije. V stolpcu "Razlog za brisanje/odpis 

terjatev" se pri vrstah transakcij odpis terjatve in brisanje terjatve izpiše 

tudi razlog brisanja ali odpisa terjatve. 

S klikom na gumb Pošlji lahko seznam tudi izpišemo na tiskalnik. 

 

  
 

 

 

 

Postopek 
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8.1 PRIPRAVA OPOMINOV 

Postopek priprave opominov omogoča programsko evidentiranje opominov za 

gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, ter programsko evidentiranje terjatve za 

opomin. Knjižnica sama določi kriterije za to, koliko časa lahko preteče od 

poteka roka izposoje, preden dobi član opomin in v kakšnih časovnih intervalih 

naj se opomini pošiljajo (gl. pogl. 2.1).  

 

Primer:  

Član prejme opomin glede na nastavitve tolerančnih obdobij za posamezne 

opomine v tabeli časovnih parametrov: 

1. opomin = 3d pomeni 3 dni po poteku roka izposoje 

2. opomin = 7d pomeni 7 dni po prejemu 1. opomina  

3. opomin = 14d pomeni 14 dni po prejemu 2. opomina  

4. opomin = 21d pomeni 21 dni po prejemu 3. opomina  

 

Knjižnica lahko pošlje članom največ 4 opomine. Koliko opominov bo 

pošiljala, se na zahtevo knjižnice določi s posebnim parametrom.  

Prav tako knjižnica sama določi ceno in način zaračunavanja stroškov 

opominov (gl. pogl. 7.1). S posebnim parametrom se določi, ali se bodo stroški 

opominov zaračunavali glede na opomin ali glede na število izvodov, za katere 

je član prejel posamezni opomin. S posebnim parametrom se tudi omogoči, da 

se stroški opominov obračunavajo tako, da strošek novega opomina prekrije 

strošek prejšnjega.  

Ob izvedbi postopka priprave opominov prejme član opomin za gradivo s 

poteklim rokom izposoje (status C in S), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 član nima privilegija Oprostitev opominov  

 od datuma poteka roka izposoje je poteklo več časa, kot je tolerančno 

obdobje za 1. opomin v tabeli časovnih parametrov (če tolerančno 

obdobje ni določeno, prejme član 1. opomin naslednji dan po poteku 

roka izposoje) 

 od datuma prejema predhodnega opomina je poteklo več časa, kot je 

tolerančno obdobje za določen opomin (2., 3. in 4.) v tabeli časovnih 

parametrov (če tolerančno obdobje ni določeno, prejme član višji 

opomin dan kasneje, kot je prejel predhodni opomin), prav tako je 

potekel tudi rok izposoje, ki je bil po prejemu predhodnega opomina 

podaljšan 

 za gradivo član še ni prejel zadnjega opomina, ki ga knjižnica pošilja 

 

Opozorilo: 

Za pripravo opominov potrebujemo pooblastilo LOAN_OVR – izdelava 

opominov.  

 

Pogoj 
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Opozorilo: 

Postopek priprave opominov je možno izvesti samo enkrat dnevno. Prav tako ni 

možno pripraviti opominov, če predhodno pripravljenih opominov še nismo 

izpisali na tiskalnik. 

 

1. Označimo razred Opomini in izberemo metodo Razred / Pripravi 

opomine.  

Odpre se okno Priprava opominov, v katerem se izpiše datum zadnje 

priprave opominov. V knjižnicah z oddelki se izpiše seznam oddelkov, do 

katerih imamo dostop s svojim uporabniškim imenom, in podatki o zadnji 

pripravi opominov za posamezni oddelek.  

Če smo opomine že pripravili, nismo pa jih še poslali, se v desnem oknu 

izpiše opozorilo.  

2. S klikom na gumb Pripravi sprožimo postopek priprave opominov. 

V knjižnicah z oddelki pred tem izberemo oddelek, v katerem želimo 

pripraviti opomine. Izberemo lahko tudi več oddelkov ali vse oddelke 

hkrati. 

 

Opozorilo: 

Med postopkom priprave opominov ne moremo izvajati hkrati drugih 

postopkov, zato je priporočljivo pripravljati opomine zunaj delovnega časa 

knjižnice oziroma sprožiti postopek z zakasnitvijo. Postopek priprave opominov 

lahko sprožimo kasneje, tako da vpišemo datum in uro pri "Čas aktiviranja".  

Ko je priprava opominov končana, prejmemo obvestilo na svoj e-naslov. 

 

3. Počakamo, da se odpre okno Priprava opominov je končana. 

V oknu se izpiše kratka statistika pripravljenih opominov. Če smo sprožili 

postopek priprave za več oddelkov hkrati, se izpiše kratka statistika 

priprave za posamezne oddelke. 

4. Po kliku na gumb V redu se odpre okno Pošiljanje opominov. 

Pripravljene opomine je smiselno čim prej poslati. Opomini se pripravljajo 

na osnovi vnaprej definiranih obrazcev (gl. pogl. A.2.6).  

V knjižnicah z oddelki lahko za pošiljanje izberemo opomine, pripravljene 

v posameznih oddelkih. 

Če opominov še ne želimo poslati, kliknemo gumb Zapri.  

5. V oknu Opozorilo se od nas zahteva še potrditev pošiljanja opominov.  

 

Opozorilo: 

Preklic poslanih opominov ni možen!   

 

Opomini se pošljejo na izbrano destinacijo (običajno je to tiskalnik). 

Podatki o tem, ali je član dobil opomin, so vidni v evidenci gradiva pri članu 

(okno Gradivo domače knjižnice): 

  
 

 

Postopek 
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 v zgornjem desnem kotu se izpiše indikator opomb OVR; v knjižnicah 

z oddelki se ta indikator izpiše, če ima član opomin v katerem koli 

oddelku; indikator OVR se programsko zbriše, ko pri članu ni več 

evidentiranega nobenega opomina  

 v seznamu gradiva se pri izvodu v stolpcu Rok/Op (7. stolpec) izpiše 

datum prejema zadnjega opomina 

 v seznamu gradiva se pri izvodu v stolpcu Zam/Op/Št (8. stolpec) 

izpiše številka zadnjega prejetega opomina 

 

Podatki o tem, ali je član dobil opomin, so vidni tudi pri podatkih o članu 

(urejevalnik Član): 

 na zavihku Splošno je izpolnjeno potrditveno polje "Neporavnani 

opomini"; ta vrednost se spremeni programsko, ko član nima več 

evidentiranega nobenega opomina 

 na zavihku Info se pri "Datum zadnjega opomina" izpiše datum, ko je 

bil članu poslan zadnji opomin 

 na zavihku Info se pri "Štev. prejetih opominov" izpiše skupno število 

opominov, ki jih je član prejel do tega dne; v tem številu so zajeti 

poravnani in neporavnani opomini 

 na zavihku Info je izpolnjeno potrditveno polje "Prejeti opomini", če je 

član do tega dne prejel vsaj en opomin; vrednost se vpiše programsko 

in jo lahko spremenimo, če ročno zbrišemo podatke o prejetih 

opominih pri članu (gl. pogl. 8.4) 

 v knjižnicah z oddelki so podatki o številu prejetih opominov in 

datumu zadnjega opomina vidni v oknu Podrobnosti po oddelkih, če 

izberemo posamezni oddelek in kliknemo gumb Pokaži. 

 

Podatki o posameznih prejetih opominih so vidni tudi, če na delovnem 

področju izberemo med povezavami pri članu mapo Opomini ali če izberemo 

metodo Pregled opominov (gl. pogl. 8.4). 

Če knjižnica članom zaračunava stroške opominov, se ob pripravi opominov 

programsko evidentira terjatev za opomin. Vpogled v terjatve za opomine je pri 

izbranem članu možen z metodo Evidentiranje in poravnava terjatev (gl. 

pogl. 7.4).  

 

Nasvet: 

Pripravljene opomine lahko poiščemo tudi v razredu Opomini z metodo 

Razred / Išči.  Barva izpisanih podatkov o opominu označuje status opomina. 

Če je bil opomin pripravljen, ni pa še bil poslan (v okviru postopka priprave 

opomina ali z metodo Opomin / Pošlji opomine), se izpiše v rdeči barvi. Če je 

opomin že poslan, se izpiše v črni barvi, če pa je vrnjeno že vse gradivo z 

opomina, se opomin izpiše v zeleni barvi. 
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8.4  PREGLED OPOMINOV 

Pri članu je možno pregledati vse opomine: 

 zelene opomine za gradivo, ki je bilo že vrnjeno 

 črne opomine za gradivo, ki ga član še ni vrnil 

 rdeče opomine, ki še niso bili poslani 

 

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pregled opominov 

Odpre se okno Pregled opominov s seznamom opominov. V knjižnicah z 

oddelki se izpišejo vsi opomini, ne glede na to, v katerem oddelku jih je 

član prejel. 

3. Označimo en opomin (ali več) in ga s klikom na gumb Izberi naložimo na 

delovno področje.  

 

Postopek 



 



COBISS COBISS3/Izposoja 

 

© IZUM, junij 2015 9.3-1 

 

9.3 COBISS3/IZPISI 

Trenutno se v segmentu COBISS3/Izpisi pripravljajo naslednji izpisi in 

statistike: 

 seznam članov (izbor v iskalniku) 

 aktivni člani  

 seznam članov z opombami 

 izbrisani člani  

 spremembe pri članih  

 seznam članov z dolgom 

 gradivo po transakcijah 

 najbolj iskano gradivo 

 gradivo v bibliobusu 

 neprosto gradivo v bibliobusu 

 člani z izposojenim gradivom 

 gradivo po statusu 

 člani in iztekajoč rok izposoje  

 obvestilo o iztekajočem se roku izposoje (pošta) 

 obvestilo o iztekajočem se roku izposoje (e-pošta) 

 transakcije pri članu (št. izkaznice) 

 transakcije pri članu (evidenčna št.) 

 transakcije gradiva 

 seznam blagajniških transakcij 

 seznam prejemnikov opominov 

 seznam neizterjanih tožb 

 statistika izposoje po vrsti gradiva/aktivnih mesecih 

 statistika izposoje po vrsti gradiva/mesecih 

 statistika izposoje po vrsti gradiva (fizična oblika)/mesecih  

 statistika izposoje gradiva po osnovnem vrstilcu UDK/jeziku/aktivnih 

mesecih 

 statistika izposoje gradiva po osnovnem vrstilcu UDK/jeziku/mesecih 

 statistika izposoje gradiva po vrsti gradiva/kategoriji člana (šolske 

knjižnice) 

 statistika izposoje gradiva po oddelkih šole/aktivnih mesecih 

 statistika izposoje gradiva po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana 

 statistika obiska članov po kategoriji članov/mesecih 

 statistika obiska članov po kategoriji članov/dnevih 

 statistika obiska članov po oddelku šole/mesecih 

 statistika obiska članov po oddelku šole/dnevih 

 statistika obiska članov po občini/kategoriji člana 

 statistika obiska članov po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana 

 statistika transakcij po kategoriji članov/mesecih 

 statistika transakcij po kategoriji članov/dnevih 

 statistika transakcij po občini/kategoriji člana 

 statistika aktivnih članov po občini/kategoriji člana 
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 statistika aktivnih članov po kategoriji člana 

 statistika aktivnih članov po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana 

 

 

Ob uporabi določenih metod v segmentu COBISS3/Izposoja dobimo naslednje 

izpise: 

 nalepka za člansko izkaznico 

 zadolžnica člana 

 vrnjeno gradivo 

 elektronska obvestila 

 seznam za kroženje serijskih publikacij 

 seznam serijskih publikacij s stalnimi rezervacijami 

 seznam stalnih rezervacij serijskih publikacij pri članu 

 seznam članov pred spremembo oddelka šole 

 seznam članov po spremembi oddelka šole 

 seznam neaktivnih članov, ki bodo zbrisani v postopku paketnega 

brisanja 

 seznam neaktivnih članov z neporavnanimi obveznosti 

 cenik 

 račun 

 storno računa 

 seznam blagajniških transakcij pri članu 

 blagajniško prilogo ob zaključitvi blagajne 

 listek s podatki o prispeli rezervaciji 

 seznam novih rezervacij in preklicanih rezervacij preko 

COBISS/OPAC-a 

 dnevni seznam novih rezervacij in preklicev rezervacij 

 opomin 

 listek s podatki o gradivu, ki je bilo vrnjeno v drugem oddelku 

 listek s podatki o rezervaciji nedostopnega kompleta 
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A IZPISI 

Izpise za potrebe izposoje pripravljamo in izpisujemo v segmentu 

COBISS3/Izpisi. Oblika izpisa je vnaprej določena, na vsebino izpisa pa lahko 

vplivamo z vnosom posameznih parametrov ob pripravi izpisa. Izbirati je 

možno med naslednjimi vnaprej pripravljenimi izpisi: 

 

 Člani 

 I-C-01: Izbor članov  

 I-C-02: Aktivni člani 

 I-C-03: Opombe pri članih  

 I-C-04: Izbrisani člani  

 I-C-05: Spremembe pri članih 

 I-C-06: Aktivni člani – po oddelkih  

 I-C-07: Statistika ažuriranja podatkov o članih – študentih 

 I-C-08: Seznam članov z dolgom 
 

 Gradivo 

 I-G-01: Gradivo po transakcijah 

 I-G-02: Najbolj iskano gradivo 

 I-G-03: Gradivo v bibliobusu 

 I-G-04: Neprosto gradivo v bibliobusu 
 

 Člani in gradivo 

 I-CG-01: Člani z izposojenim gradivom 

 I-CG-02: Gradivo po statusu 

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

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

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

 I-CG-06: Člani, prejemniki obvestila po e-pošti 
 

 Transakcije 

 I-TR-01: Transakcije pri članu (št. izkaznice) 

 I-TR-02: Transakcije pri članu (številka člana) 

 I-TR-03: Transakcije gradiva  

 I-TR-04: Seznam blagajniških transakcij 
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 Blagajniško poslovanje 

 I-BP-01: Blagajniška priloga 

 I-BP-02: Blagajniška priloga z DDV 

 I-BP-03: Zbirnik blagajniških prilog z DDV 

 

 Opomini 

 I-O-01: Opomini 

 I-O-02: Seznam prejemnikov opominov 

 

 Izvoz podatkov 

 I-IZV-01: Izpis Računi glave 

 I-IZV-02: Izpis Računi postavke 

 I-IZV-03: Seznam neizterjanih tožb 

 

 

 

Podpoglavja: 

 Priprava in izpis  

 Skupine in opisi posameznih seznamov 
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A.2 SKUPINE IN OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

Izpisi za izposojo se oblikujejo na osnovi podatkov o gradivu (bibliografskih 

podatkov), ki se ažurirajo s programsko opremo COBISS/Katalogizacija, 

podatkov o stanju zaloge, ki se ažurirajo s programsko opremo 

COBISS3/Zaloga, in  podatkov o članih ter evidenci transakcij gradiva, ki se 

beležijo s programsko opremo COBISS3/Izposoja. 

Izpisi za izposojo so razdeljeni v pet osnovnih skupin: 

 seznami članov 

 seznami gradiva 

 člani in gradivo 

 transakcije 

 blagajniško poslovanje 

 opomini 

 izvoz podatkov 

A.2.1 Člani  

V skupini izpisov Člani je možno pripraviti sezname članov po različnih 

kriterijih. Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-C-01: Izbor članov je izpis seznama članov, ki smo jih poiskali in 

izbrali v iskalniku Iskanje – Član. 

 I-C-02: Aktivni člani je izpis seznama članov, pri katerih datum 

zadnjega obiska še spada v obdobje, ki smo ga določili pri parametru 

"Obdobje" ob pripravi izpisa. 

 I-C-03: Opombe pri članih je izpis seznama članov, ki smo jih 

poiskali in izbrali v iskalniku Iskanje – Član  in pri katerih je vpisana 

opomba. 

 I-C-04: Izbrisani člani je izpis seznama članov, katerih podatke smo 

izbrisali v določenem obdobju. Začetek in konec tega obdobja 

določimo ob pripravi izpisa. 

 I-C-05: Spremembe pri članih je izpis seznama članov, katerih 

podatke smo spremenili v določenem obdobju. Začetek in konec tega 

obdobja določimo ob pripravi izpisa. Izpis je namenjen predvsem za 

kontrolo izvedbe postopka programske spremembe oddelka ali letnika 

šole v šolskih knjižnicah, ker se v stolpcu "Sprememba" izpiše oddelek 

ali letnik šole pred in po spremembi. Pri drugih vrstah sprememb (npr. 

sprememba naslova pri članu), se vrednost izpiše kot ime atributa pri 

članu, za katerega je bila vrednost spremenjena. 

 I-C-06: Aktivni člani – po oddelkih je izpis seznama članov, pri 

katerih datum zadnjega obiska v izbranem oddelku še spada v obdobje, 
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ki smo ga določili pri parametru "Obdobje" ob pripravi izpisa. Oddelek 

določimo ob pripravi izpisa. Izpis pripravljamo samo v knjižnicah z 

oddelki. 

 I-C-07: Statistika ažuriranja podatkov o članih – študentih je izpis s 

podatki o izvedenem ažuriranju podatkov o vpisanih članih s podatki iz 

referenčne baze podatkov o študentih. Vhodna parametra pri pripravi 

izpisa sta: datum ažuriranja (obvezen) in vrsta spremembe. V izpisu so 

najprej prikazani zbirni podatki o izvedenih spremembah pri članih, v 

nadaljevanju pa so za vsako vrsto spremembe navedeni seznami članov. 

 I-C-08: Seznam članov z dolgom je izpis seznama članov z 

neporavnanimi terjatvami, ki so bile evidentirane v določenem obdobju. 

Začetek in konec tega obdobja določimo ob pripravi izpisa. V knjižnici 

z oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni oddelek z vpisom 

parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, so v seznam 

vključeni vsi oddelki. 

A.2.2 Gradivo  

V skupini Gradivo je možno pripraviti različne sezname gradiva glede na 

transakcije. Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-G-01: Gradivo po transakcijah je izpis seznama gradiva, pri 

katerem so bile v določenem obdobju izvedene določene transakcije. 

Pred pripravo izpisa določimo vrsto transakcije in vrsto gradiva ter 

začetek in konec obdobja. 

 I-G-02: Najbolj iskano gradivo je izpis seznama najbolj iskanega 

gradiva (glede na število izposoj, podaljšanj roka izposoje in rezervacij) 

v določenem obdobju. V seznam se uvrsti petdeset najbolj iskanih 

naslovov. Pred pripravo izpisa določimo začetek in konec obdobja ter 

vrsto gradiva. 

 I-G-03: Gradivo v bibliobusu je izpis seznama gradiva, ki je bilo 

dostavljeno v bibliobus. Pred pripravo izpisa izberemo številko 

bibliobusa (privzeta vrednost je 1). 

 I-G-04: Neprosto gradivo v bibliobusu je izpis seznama gradiva, ki je 

bilo dostavljeno v bibliobus in je evidentirano pri članih (ni prosto). 

Pred pripravo izpisa izberemo številko bibliobusa (privzeta vrednost je 

1). 

A.2.3 Člani in gradivo  

V skupini Člani in gradivo je možno pripraviti različne sezname gradiva, ki je 

evidentirano pri članih. Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-CG-01: Člani z evidentiranim gradivom je izpis seznama tistih 

članov, ki imajo izposojeno gradivo. Pri pripravi izpisa lahko poiščemo 
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in izberemo člane v iskalniku Iskanje – Član, nato pa še omejimo 

izposojeno gradivo z vnosom parametrov. V knjižnici z oddelki lahko 

pripravimo seznam za posamezni oddelek z vpisom parametra 

"Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se seznam pripravi za 

vse oddelke. 

 I-CG-02: Gradivo po statusu je izpis seznama gradiva glede na 

trenutni status. Pri pripravi izpisa lahko poleg statusa gradiva določimo 

še vrsto gradiva in signaturo. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo 

seznam za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". 

Če parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

 I-CG-03: Člani in iztekajoči se rok izposoje je izpis seznama članov z 

izposojenim gradivom, ki mu je oziroma mu bo potekel rok izposoje v 

določenem obdobju. Pri pripravi izpisa lahko določimo začetek in 

konec tega obdobja, oddelek ali letnik člana, kategorijo člana in 

program izobraževanja. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam 

za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če 

parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

 I-CG-04: Obvestilo o iztekajočem se roku izposoje (pošta) je izpis 

obvestil članom s seznamom gradiva, ki mu je oziroma mu bo potekel 

rok izposoje v določenem obdobju. Pripravljena obvestila so namenjena 

izpisu na tiskalnik. Pri pripravi izpisa lahko določimo začetek in konec 

obdobja, vrsto gradiva, oddelek ali letnik šole ter kategorijo člana. V 

knjižnici z oddelki se obvestila pripravijo samo za oddelek, v katerem 

smo trenutno prijavljeni. Priprava izpisa za vse oddelke hkrati ni 

možna! 

 I-CG-05: Obvestilo o iztekajočem se roku izposoje (e-pošta) je izpis 

obvestil članom s seznamom gradiva, ki mu je oziroma mu bo potekel 

rok izposoje v določenem obdobju. Pripravljena obvestila so namenjena 

pošiljanju po e-pošti. Pri pripravi izpisa lahko določimo začetek in 

konec obdobja, vrsto gradiva, oddelek ali letnik šole ter kategorijo 

člana. V knjižnici z oddelki se obvestila pripravijo samo za oddelek, v 

katerem smo trenutno prijavljeni. Priprava izpisa za vse oddelke hkrati 

ni možna! 

 I-CG-06: Člani, prejemniki obvestila po e-pošti je izpis seznama 

članov, ki ob pripravi izpisa I-CG-05 prejmejo obvestilo o zapadlem ali 

iztekajočem se roku izposoje po e-pošti. Pri pripravi izpisa moramo 

zato vnesti enake parametre (začetek in konec obdobja, vrsta gradiva, 

oddelek ali letnik šole in kategorija člana), kot smo jih vnesli pri 

pripravi izpisa I-CG-05. V knjižnici z oddelki v parametru "Oddelek 

knjižnice" določimo še oddelek, v katerem smo pripravili izpis I-CG-

05. Če parametra  ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke! 
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Nasvet: 

Besedilo obvestila o iztekajočem se roku izposoje (I-CG-04 in I-CG-05) lahko 

poljubno spremenimo. V ta namen kopiramo sistemski spremenljivki Uvodno 

besedilo (I-CG-04, I-CG-05) in Zaključno besedilo (I-CG-04, I-CG-05) med 

uporabniške spremenljivke in tam ustrezno spremenimo besedilo. Na podoben 

način lahko spremenimo tudi podpis na obvestilih (spremenljivka Podpis na 

obvestilih). 

A.2.4 Transakcije 

V skupini Transakcije je možno pripraviti seznam transakcij pri določenem 

članu ali seznam transakcij določenega izvoda.  

 

Opozorilo:  

Za izdelavo in izpis katerega koli seznama iz te skupine moramo imeti 

pooblastilo RPT_SPC – posebna dovoljenja v izpisih. 

 

Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-TR-01: Transakcije pri članu (št. izkaznice) je izpis seznama 

transakcij pri izbranem članu v določenem obdobju. Pri pripravi izpisa 

določimo številko knjižnične izkaznice, začetek in konec obdobja ter 

vrsto transakcije. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za 

posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če 

parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

 I-TR-02: Transakcije pri članu (številka člana) je izpis seznama 

transakcij pri izbranem članu v določenem obdobju. Za razliko od 

izpisa I-TR-01 določimo člana z njegovo številko (atribut "Številka 

člana") namesto s številko izkaznice, ki se lahko ob zamenjavi 

izkaznice spremeni. Pri pripravi izpisa določimo začetek in konec 

obdobja ter vrsto transakcije. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo 

seznam za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". 

Če parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

 I-TR-03: Transakcije gradiva je izpis seznama transakcij izbranega 

izvoda gradiva v določenem obdobju. Pri pripravi izpisa določimo 

inventarno številko izvoda, začetek in konec obdobja ter vrsto 

transakcije. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za 

posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če 

parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

 I-TR-04: Seznam blagajniških transakcij je izpis seznama 

blagajniških transakcij, ki jih je v določenem časovnem obdobju 

evidentiral določen izposojevalec. Pri pripravi izpisa določimo člana z 

njegovo številko (atribut "Številka člana") ali pa izberemo vse člane in 

določimo uporabniško ime (atribut "Evidentiral"). Po potrebi lahko 
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določimo tudi kriterije drugih atributov v oknu za vnos parametrov 

poizvedbe (npr. "Vrsta transakcije", "Evidentirano", "Razlog za 

brisanje/odpis terjatev" itd.). V knjižnici z oddelki lahko pripravimo 

seznam za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". 

Če parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

A.2.5 Blagajniško poslovanje 

V skupini Blagajniško poslovanje je možno pripraviti sezname v zvezi z 

blagajniškim poslovanjem. 

Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-BP-01: Blagajniška priloga je izpis seznama poravnanih terjatev in 

storniranih poravnav terjatev v določenem obdobju. Pri pripravi izpisa 

določimo začetek in konec obdobja in uporabniško ime. V knjižnici z 

oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni oddelek z vpisom 

parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se seznam 

pripravi za vse oddelke. Izpis vsebuje seznam vseh gotovinskih in 

negotovinskih poravnav terjatev v knjižnici v izbranem obdobju. Zajete 

so tudi stornirane poravnave, pri katerih je znesek izpisan v negativni 

vrednosti. Seznam negotovinskih poravnav zunaj knjižnice (npr. plačilo 

z Moneto v servisu Moja knjižnica) se izpiše na posebnem obrazcu. 

 I-BP-02: Blagajniška priloga z DDV je izpis seznama vseh transakcij 

poravnav terjatev v določenem obdobju s podatki o DDV. Zajete so vse 

vrste poravnav terjatev (z gotovino in brez gotovine, v knjižnici in 

izven nje). Pri pripravi izpisa določimo začetek in konec obdobja in 

katere transakcije, terjatve ali storitve naj se vključijo v pripravo izpisa. 

V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni oddelek z 

vpisom parametra »Oddelek knjižnice«. Če parametra ne določimo, se 

seznam pripravi za vse oddelke. V drugem delu izpisa so podatki o 

poravnanih terjatvah prikazani zbirno po načinu plačila, vrsti storitve in 

stopnji DDV. 

 I-BP-03: Zbirnik blagajniških prilog z DDV je izpis seznama vseh 

transakcij poravnav terjatev s podatki o DDV po dnevih v določenem 

obdobju. Od izpisa I-BP-02 se razlikuje po tem, da so podatki prikazani 

zbirno po posameznih dnevih določenega obdobja. V drugem delu 

izpisa so podatki o poravnanih terjatvah prikazani zbirno po vrsti 

storitve in stopnji DDV. 

A.2.6 Opomini 

V skupini Opomini je možno izpisati obrazce za opomine in pripraviti seznam 

prejemnikov opominov. 

Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 
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 I-O-01: Opomini je izpis obrazcev za opomine. Na ta način lahko 

ponovimo izpis obrazcev, če smo jih ob pripravi opominov že poslali in 

jih zato ni več možno izpisati na tiskalnik z metodo Pošlji opomine v 

segmentu COBISS3/Izposoja. Izpis uporabimo tudi, če je pri izpisu na 

tiskalnik prišlo do kakšnih problemov in je treba ponoviti izpis 

obrazcev.  

Pri pripravi izpisa se odpre iskalnik Iskanje - Opomini, kjer lahko 

poiščemo opomine, ki jih želimo izpisati (npr. z vpisom datuma pri 

"Vneseno" poiščemo opomine, pripravljene na določen dan).  

Pri pripravi izpisa se poleg obrazcev pripravi tudi seznam prejemnikov 

opominov brez naslova. Za člane, pri katerih ni nobenega poštnega 

naslova, se obrazec z opominom namreč ne izpiše.  

 

Opozorilo: 

Izpis opominov iz segmenta COBISS3/Izpisi ne vpliva na status opomina. To 

pomeni, da je pripravljene opomine, ki smo jih izpisali s pripravo izpisa v 

segmentu COBISS3/Izpisi, treba še poslati z metodo za pošiljanje v segmentu 

COBISS3/Izposoja (pri tem pa pripravljenega izpisa ne izpišemo na tiskalnik), 

drugače ne bo možno pripraviti novih opominov.    

 

Opozorilo: 

Pred izpisom na tiskalnik je vedno priporočljivo preveriti, ali je papir pravilno 

vstavljen (predvsem pri kuvertah).    

 

 I-O-02: Seznam prejemnikov opominov je seznam članov, ki so 

prejeli opomin. Poleg podatkov o članih se izpišejo še podatki o 

gradivu z opominom. Pri pripravi izpisa vpišemo datum priprave 

opominov. Če pri parametru "Datum priprave opominov" vpišemo dva 

različna datuma, so na seznamu vsi opomini pripravljeni za izbrano 

obdobje. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni 

oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne 

določimo, se seznam pripravi za vse oddelke.  

Na obrazcih za opomine lahko poljubno spreminjamo različne vrste 

podatkov, zato lahko vsaka knjižnica prilagaja vsebino in delno tudi 

obliko obrazcev za svoje potrebe izdelave opominov. O možnostih 

priprave obrazcev za opomine si lahko preberemo v pogl. 8.5. 

A.2.7 Izvoz podatkov 

V skupini Izvoz podatkov je možno pripraviti podatke za nadaljnjo urejanje v 

drugih programih (npr. v programu Excel) ali za potrebe predaje podatkov 

izven knjižnice. 

Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-IZV-01: Izpis Računi glave je izpis zbirnih podatkov o izdanih 
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računih pri gotovinskem plačevanju. Nahaja se v mapi Podatki za 

nadaljnjo obdelavo. Izpis pripravimo na zahtevo davčnega organa in je 

v skladu z zahtevami, ki jih predpisuje Pravilnik o zahtevah za 

računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in 

delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za 

predložitev podatkov (UL RS 35/15 in popr. 42/13; v nadaljevanju 

Pravilnik o zahtevah …). Pri pripravi izpisa določimo začetek in konec 

obdobja. Po pripravi je treba izpis shraniti v besedilno datoteko. 

 I-IZV-02: Izpis Računi postavke je izpis podatkov o postavkah na 

izdanih računih pri gotovinskem plačevanju. Nahaja se v mapi Podatki 

za nadaljnjo obdelavo. Izpis pripravimo na zahtevo davčnega organa in 

je v skladu z zahtevami, ki jih predpisuje Pravilnik o zahtevah …. Pri 

pripravi izpisa določimo začetek in konec obdobja. Po pripravi je treba 

izpis shraniti v besedilno datoteko. 

 I-IZV-03: Seznam neizterjanih tožb je izpis zbirnih podatkov o 

evidentiranem gradivu, za katere velja zadnji opomin. Kateri je zadnji 

opomin, je določeno s posebnim parametrom na zahtevo knjižnice. 

Izpis se nahaja v mapi Podatki za nadaljnjo obdelavo. Pri pripravi 

izpisa obvezno določimo vhodni parameter "Zadnji prejeti opomin", 

kjer vnesemo številko zadnjega opomina, ki ga lahko prejmejo člani 

knjižnice (najvišja številka opomina, ki ga lahko prejmejo člani, je 

določena s posebnim parametrom). 

Po potrebi omejimo izpis z obdobjem prejema zadnjega opomina. Če 

želimo zajeti vse gradivo z zadnjim opominom, parametra ne določimo. 

V knjižnici z oddelki lahko pripravimo izpis za posamezni oddelek z 

vpisom parametra "Oddelek transakcije", kjer je član prejel zadnji 

opomin. Če parametra ne določimo, se izpis pripravi za vse oddelke. Pri 

parametru "Številka izkaznice" lahko po potrebi za posameznega člana 

določimo številko izkaznice. Če parametra ne določimo, se izpis 

pripravi za vse člane. 

Izpis je namenjen izvozu podatkov v program Excel in nadaljnji 

obdelavi podatkov. Takojšnje izpisovanje na tiskalnik ni mogoče. 

Ko je izpis pripravljen, ga shranimo v oknu Pregled in pošiljanje 

izpisa v poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu 

Excel odpremo datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov 

kliknemo izbirni gumb "Delimited", iz seznama izberemo vrednost 

65001: Unicode (UTF-8), podatke pa ločimo z znakom "|", ki ga 

vpišemo pri "Other". 

Izvoz podatkov vsebuje naslednje podatke: 

- Številka izkaznice 

- Ime 

- Priimek 

- Ime in priimek skrbnika/poroka 

- Ulica in št. 

- Poštna št. in kraj 

(Opomba: podatki o naslovu člana so isti, kot so bili uporabljeni za 

naslavljanje zadnjega opomina) 
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- Telefonska številka 

(Opomba: podatki o vseh telefonskih številkah pri članu so iz e-

obveščanja člana in iz naslovov člana) 

- Datum zadnjega opomina 

- Stroški zadnjega opomina 

- Trenutna zamudnina 

(Opomba: podatek  o trenutni zamudnini je vezan na izvod gradiva) 

- Nabavna cena izvoda 

- Oddelek 

- Inventarna številka 

- Naslov izvoda 

- Datum izposoje 

- Datum poteka 
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B STATISTIKE ZA IZPOSOJO 

Statistike za izposojo pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. 

Oblika izpisa je vnaprej določena, na vsebino izpisa pa lahko vplivamo z 

vnosom posameznih parametrov ob pripravi izpisa. Izbirati je možno med 

naslednjimi vnaprej pripravljenimi statistikami: 

 I-STA-G01: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/aktivnih mesecih 

 I-STA-G02: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/mesecih 

 I-STA-G03: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva (fizična 

oblika)/mesecih 

 I-STA-G04: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK (osnovni)/ 

jeziku/aktivnih mesecih 

 I-STA-G05: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK (osnovni)/ 

jeziku/mesecih 

 I-STA-G06: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/kategoriji člana (šolske 

knjižnice) 

 I-STA-G07: Izposoja gradiva – po oddelku šole/aktivnih mesecih 

 I-STA-G08: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK (podrobni)/ 

jeziku/aktivnih mesecih 

 I-STA-G09: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK 

(osnovni)/namembnosti/jezikih/aktivnih mesecih 

 I-STA-G10: Izposoja gradiva – po razmerju gradiva/kategoriji člana 

  I-STA-G11: Izposoja gradiva – po postajališčih bibliobusa/kategoriji 

člana/aktivnih mesecih 

 I-STA-C01: Obisk članov – po kategoriji člana/mesecih 

 I-STA-C02: Obisk članov – po kategoriji člana/dnevih 

 I-STA-C03: Aktivni člani – po kategoriji člana (šolske knjižnice) 

 I-STA-C04: Obisk članov – po oddelku šole/mesecih 

 I-STA-C05: Obisk članov – po oddelku šole/dnevih 

 I-STA-C06: Aktivni člani – po kategoriji člana 

 I-STA-C07: Aktivni člani – po občini/kategoriji člana 

 I-STA-C08: Obisk članov – po občini/kategoriji člana 

 I-STA-C09: Aktivni člani – po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana 

 I-STA-C10:  Obisk članov – po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana 

 I-STA-T01: Transakcije – po kategoriji člana/mesecih 

 I-STA-T02: Transakcije – po kategoriji člana/dnevih 

 I-STA-T03: Transakcije – po občini/kategoriji člana 
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B.2.8 I-STA-G08: Izposoja gradiva – po vrstilcu 

UDK (podrobni)/jeziku/aktivnih mesecih 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so podatki o 

številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni po jeziku gradiva (domačem in 

preostalih) za definirane podrobne vrstilce UDK (upoštevan lokalni šifrant 

UDK za statistiko (CODE 85)). Izpis vsebuje stolpce samo za tiste mesece, ko 

se je gradivo izposojalo (aktivni meseci). Pri vhodnem parametru "Transakcija" 

so privzeto določene vse transakcije
15

, ki se upoštevajo kot izposoja gradiva. Po 

potrebi lahko izberemo drugačen nabor transakcij izposoje gradiva, za katere 

želimo izdelati statistiko izposoje gradiva. Na razpolago je tudi vhodni 

parameter "Uporabniško ime", kjer je privzeta prazna vrednost. Po potrebi 

lahko določimo uporabniško ime, pod katerim so bile izvedene transakcije 

izposoje (npr. uporabniška imena
16

: EBookService, OPAC, knjigomat1). Če 

pustimo vhodni parameter prazen, se pri pripravi statistike upoštevajo vsa 

uporabniška imena. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo izpis za posamezni 

oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, 

se izpis pripravi za vse oddelke. 

B.2.9 I-STA-G09: Izposoja gradiva – po vrstilcu 

UDK (osnovni)/namembnosti/jezikih/ 

aktivnih mesecih 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so podatki o 

številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni po različnih jezikih in 

namembnosti gradiva za definirane osnovne vrstilce UDK (upoštevan lokalni 

šifrant UDK za statistiko (CODE 85)). Izpis vsebuje stolpce samo za tiste 

mesece, ko se je gradivo izposojalo (aktivni meseci). Pri vhodnem parametru 

"Transakcija" so privzeto določene vse transakcije
17

, ki se upoštevajo kot 

izposoja gradiva. Po potrebi lahko izberemo drugačen nabor transakcij izposoje 

gradiva, za katere želimo izdelati statistiko izposoje gradiva. Na razpolago je 

tudi vhodni parameter "Uporabniško ime", kjer je privzeta prazna vrednost. Po 

potrebi lahko določimo uporabniško ime, pod katerim so bile izvedene 

transakcije izposoje (npr. uporabniška imena
18

: EBookService, OPAC, 

knjigomat1). Če pustimo vhodni parameter prazen, se pri pripravi statistike 

upoštevajo vsa uporabniška imena. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo 

izpis za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če 

parametra ne določimo, se izpis pripravi za vse oddelke. 

                                                      
15

 Gl. opombo pod št. 1. 
16

 Gl. opombo pod št. 2. 
17

 Gl. opombo pod št. 1. 
18

 Gl. opombo pod št. 2. 
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B.2.10 I-STA-G10: Izposoja gradiva – po 

razmerju gradiva/kategoriji člana 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so podatki o 

številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni glede na razmerje med 

leposlovnim in neleposlovnim gradivom (upoštevan lokalni šifrant UDK za 

statistiko (CODE 85)). Po stolpcih so podatki razvrščeni glede na skupine 

članov: mladi (predšolski otroci in osnovnošolci) in odrasli (druge kategorije 

članov). Pri vhodnem parametru "Transakcija" so privzeto določene vse 

transakcije
19

, ki se upoštevajo kot izposoja gradiva. Po potrebi lahko izberemo 

drugačen nabor transakcij izposoje gradiva, za katere želimo izdelati statistiko 

izposoje gradiva. Na razpolago je tudi vhodni parameter "Uporabniško ime", 

kjer je privzeta prazna vrednost. Po potrebi lahko določimo uporabniško ime, 

pod katerim so bile izvedene transakcije izposoje (npr. uporabniška imena
20

: 

EBookService, OPAC, knjigomat1). Če vhodnega parametra ne določimo, se 

pri pripravi statistike upoštevajo vsa uporabniška imena. V knjižnici z oddelki 

lahko pripravimo izpis za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek 

knjižnice". Če parametra ne določimo, se izpis pripravi za vse oddelke. 

B.2.11 I-STA-G11: Izposoja gradiva – po 

postajališčih bibliobusa/kategoriji 

člana/aktivnih mesecih 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so podatki o 

številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni po postajališčih bibliobusa in 

glede na skupine članov: mladi (predšolski otroci in osnovnošolci) in odrasli 

(druge kategorije članov). Izpis vsebuje stolpce samo za tiste mesece, ko se je 

gradivo izposojalo (aktivni meseci). Pri vhodnem parametru "Transakcija" so 

privzeto zajete vse transakcije
21

, ki se upoštevajo pri izposoji gradiva. Po 

potrebi lahko izberemo drugačen nabor transakcij izposoje gradiva, za katere 

želimo izdelati statistiko izposoje gradiva. Na razpolago je tudi vhodni 

parameter "Uporabniško ime", kjer je privzeta prazna vrednost. Po potrebi 

lahko določimo uporabniško ime, pod katerim so bile izvedene transakcije 

izposoje (za dostop do razširjenega šifranta uporabniških imen gl. Opozorilo na 

začetku pogl. B.2). Če vhodnega parametra ne določimo, se pri pripravi 

statistike upoštevajo vsa uporabniška imena. Statistika je namenjena 

knjižnicam z oddelkom Potujoča knjižnica, zato pri vhodnem parametru 

"Oddelek knjižnice" izberemo oddelek Potujoča knjižnica. 

 

 

                                                      
19

 Gl. opombo pod št. 1. 
20

 Gl. opombo pod št. 2. 
21

 Gl. opombo pod št. 1. 
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B.2.12 I-STA-C01: Obisk članov – po kategoriji 

člana/mesecih 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot en 

obisk člana se štejejo transakcije
22

 člana, ki so bile evidentirane v knjižnici, in 

to v istem oddelku v nekem določenem obdobju. Privzeta vrednost je 60 minut. 

V knjižnici z oddelki se obiski vodijo ločeno po posameznih oddelkih. Če je 

torej član v obdobju 60 minut obiskal dva oddelka knjižnice, se pri pripravi 

statistike obiska to šteje za dva obiska. Za posamezni oddelek lahko pripravimo 

seznam z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se 

izpis pripravi za vse oddelke. Podatki o številu obiskov so razvrščeni glede na 

kategorijo članov po posameznih mesecih. 

B.2.13 I-STA-C02: Obisk članov – po kategoriji 

člana/dnevih 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot en 

obisk člana se štejejo transakcije
23

 člana, ki so bile evidentirane v knjižnici, in 

to v istem oddelku v nekem določenem obdobju. Privzeta vrednost je 60 minut. 

V knjižnici z oddelki se obiski vodijo ločeno po posameznih oddelkih. Če je 

torej član v obdobju 60 minut obiskal dva oddelka knjižnice, se pri pripravi 

statistike obiska to šteje za dva obiska. Za posamezni oddelek lahko pripravimo 

seznam z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se 

izpis pripravi za vse oddelke. Podatki o številu obiskov so razvrščeni glede na 

kategorijo članov po posameznih dnevih. 

 

Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti drugačno 

obdobje za upoštevanje obiska člana. Krajše obdobje (30 minut) priporočamo 

samo za šolske knjižnice zaradi obiska istega člana v dveh zaporednih odmorih, 

ki sta ločena z obdobjem, krajšim od ene ure (45 minut). 

                                                      
22

 Upoštevajo se naslednje transakcije: vpis člana, sprememba podatkov o članu, sprememba številke 

izkaznice, izposoja na dom, izposoja v čitalnico, rezervacija neprostega gradiva,  rezervacija prostega 

gradiva, podaljšanje roka izposoje, sprememba datuma poteka, vračilo gradiva, začetek kroženja serijske 

publikacije, zaključek kroženja serijske publikacije, obiski člana in nečlana, evidentirani z metodo 

Evidentiraj obisk. 
23

 Gl. opombo pod št. 21. 
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B.2.14 I-STA-C03: Aktivni člani – po kategoriji 

člana (šolske knjižnice) 

Izpis vsebuje statistiko aktivnih članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot 

aktivni člani se štejejo člani, ki so v izbranem obdobju obiskali knjižnico vsaj 

enkrat. Podatki o številu aktivnih članov so razvrščeni glede na skupine članov 

v šolskih knjižnicah: Učenci ali dijaki, Študenti in Drugi. Pri vhodnem 

parametru "Transakcija" je privzeta prazna vrednost, saj se za obisk člana 

upošteva katera koli aktivnost. Po potrebi lahko izberemo drugačen nabor 

aktivnosti, za katere želimo izdelati statistiko aktivnih članov (npr. samo za 

transakcije preko COBISS/OPAC-a ipd.). Na razpolago je tudi vhodni 

parameter "Uporabniško ime", kjer je privzeta prazna vrednost. Po potrebi 

lahko določimo uporabniško ime, pod katerim so bile izvedene transakcije 

izposoje (npr. uporabniška imena
24

: EBookService, OPAC, knjigomat1). Če  

vhodnega parametra ne določimo, se pri pripravi statistike upoštevajo vsa 

uporabniška imena. 

B.2.15 I-STA-C04: Obisk članov – po oddelku 

šole/mesecih 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot en 

obisk člana se štejejo transakcije
25

 člana, ki so bile evidentirane v knjižnici, in 

to v istem oddelku v nekem določenem obdobju. Privzeta vrednost je 60 minut. 

V knjižnici z oddelki se obiski vodijo ločeno po posameznih oddelkih. Če je 

torej član v obdobju 60 minut obiskal dva oddelka knjižnice, se pri pripravi 

statistike obiska to šteje za dva obiska. Za posamezni oddelek lahko pripravimo 

seznam z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se 

izpis pripravi za vse oddelke. Podatki o številu obiskov članov so razvrščeni 

glede na njihov oddelek šole po posameznih mesecih. 

B.2.16 I-STA-C05: Obisk članov – po oddelku 

šole/dnevih 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot en 

obisk člana se štejejo transakcije
26

 člana, ki so bile evidentirane v knjižnici,  in 

to v istem oddelku knjižnice v nekem določenem obdobju. Privzeta vrednost je 

60 minut. V knjižnici z oddelki se obiski vodijo ločeno po posameznih 

oddelkih. Če je torej član v obdobju 60 minut obiskal dva oddelka knjižnice, se 

pri pripravi statistike obiska to šteje za dva obiska. Za posamezni oddelek 

lahko pripravimo seznam z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če 

                                                      
24

 Gl. opombo pod št. 2. 
25

 Gl. opombo pod št. 21. 
26

 Gl. opombo pod št. 21. 
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parametra ne določimo, se izpis pripravi za vse oddelke. Podatki o številu 

obiskov članov so razvrščeni glede na njihov oddelek šole po posameznih 

dnevih. 

B.2.17 I-STA-C06: Aktivni člani – po kategoriji 

člana  

Izpis vsebuje statistiko aktivnih članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot 

aktivni člani se štejejo člani, ki so v izbranem obdobju obiskali knjižnico vsaj 

enkrat. Podatki o številu aktivnih članov so razvrščeni glede na kategorijo 

člana. Za razliko od statistike I-STA-C03, kjer so podatki o aktivnih članih 

razvrščeni glede na skupine članov v šolskih knjižnicah (Učenci ali dijaki, 

Študenti in Drugi), so v statistiki I-STA-C06 podatki razvrščeni po posameznih 

kategorijah. Pri vhodnem parametru "Transakcija" je privzeta prazna vrednost, 

saj se upošteva katera koli aktivnost za obisk člana. Po potrebi lahko izberemo 

drugačen nabor aktivnosti, za katere želimo izdelati statistiko aktivnih članov 

(npr. samo za transakcije preko COBISS/OPAC-a ipd.). Na razpolago je tudi 

vhodni parameter "Uporabniško ime", kjer je privzeta prazna vrednost. Po 

potrebi lahko določimo uporabniško ime, pod katerim so bile izvedene 

transakcije izposoje (npr. uporabniška imena
27

: EBookService, OPAC, 

knjigomat1). Če vhodnega parametra ne določimo, se pri pripravi statistike 

upoštevajo vsa uporabniška imena. V knjižnicah z oddelki lahko pripravimo 

izpis za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". 

B.2.18 I-STA-C07: Aktivni člani – po občini/ 

kategoriji člana  

Izpis vsebuje statistiko aktivnih članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot 

aktivni člani se štejejo člani, ki so v izbranem obdobju obiskali knjižnico vsaj 

enkrat. Podatki o številu aktivnih članov so razvrščeni glede na posamezne 

občine po posameznih kategorijah članov. Pri vhodnem parametru 

"Transakcija" je privzeta prazna vrednost, saj se za obisk člana upošteva 

katerakoli aktivnost. Po potrebi lahko izberemo drugačen aktivnosti, za katere 

želimo izdelati statistiko aktivnih članov (npr. samo za transakcije preko 

COBISS/OPAC-a ipd.). Na razpolago je tudi vhodni parameter "Uporabniško 

ime", kjer je privzeto prazna vrednost. Po potrebi lahko določimo uporabniško 

ime, pod katerim so bile izvedene transakcije izposoje (npr. uporabniška 

imena
28

: EBookService, OPAC, knjigomat1). Če vhodnega parametra ne 

določimo, se pri pripravi statistike upoštevajo vsa uporabniška imena. V 

knjižnicah z oddelki lahko pripravimo izpis za posamezni oddelek z vpisom 

parametra "Oddelek knjižnice". 

                                                      
27

 Gl. opombo pod št. 2. 
28

 Gl. opombo pod št. 2. 
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B.2.19 I-STA-C08: Obisk članov – po občini/ 

kategoriji člana 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot en 

obisk člana se štejejo transakcije
29

 člana, ki so bile evidentirane v knjižnici, in 

to v istem oddelku v nekem določenem obdobju. Privzeta vrednost je 60 minut. 

V knjižnici z oddelki se obiski vodijo ločeno po posameznih oddelkih. Če je 

torej član v obdobju 60 minut obiskal dva oddelka knjižnice, se pri pripravi 

statistike obiska to šteje za dva obiska. Za posamezni oddelek lahko pripravimo 

seznam z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se 

izpis pripravi za vse oddelke. Podatki o številu obiskov so razvrščeni glede na 

posamezno občino po posameznih kategorijah članov. 

B.2.20 I-STA-C09: Aktivni člani – po postajališčih 

bibliobusa/kategoriji člana 

Izpis vsebuje statistiko aktivnih članov v oddelku Potujoča knjižnica v 

izbranem obdobju. Aktivni člani so tisti člani, ki so v izbranem obdobju 

obiskali knjižnico vsaj enkrat. Podatki o številu aktivnih članov so razvrščeni 

glede na posamezna postajališča po posameznih kategorijah članov. Pri 

vhodnem parametru "Transakcija" je privzeta prazna vrednost, saj se za obisk 

člana upošteva katera koli aktivnost. Po potrebi lahko izberemo drugačen nabor  

aktivnosti, za katere želimo izdelati statistiko aktivnih članov (npr. samo 

transakcije izposoja na dom). Na razpolago je tudi vhodni parameter 

"Uporabniško ime", kjer je privzeta prazna vrednost. Po potrebi lahko 

določimo uporabniško ime, pod katerim so bile izvedene transakcije izposoje 

(za dostop do razširjenega šifranta uporabniških imen gl. Opozorilo na začetku 

pogl. B.2). Če vhodnega parametra ne določimo, se pri pripravi statistike 

upoštevajo vsa uporabniška imena. Statistika je namenjena knjižnicam z 

oddelkom Potujoča knjižnica, zato pri vhodnem parametru "Oddelek knjižnice" 

izberemo oddelek Potujoča knjižnica. 

B.2.21 I-STA-C10: Obisk članov – po postajališčih 

bibliobusa/kategoriji člana 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v oddelku Potujoča knjižnica v izbranem 

obdobju. Kot en obisk člana se štejejo transakcije
30

, ki so bile evidentirane v 

oddelku Potujoča knjižnica v določenem obdobju (privzeta vrednost je 60 

minut). V knjižnici z oddelki se obiski vodijo ločeno po posameznih oddelkih. 

Če je torej član v obdobju 60 minut obiskal dva oddelka knjižnice, sta v 

statistiki to dva obiska. Statistika je namenjena knjižnicam z oddelkom 

                                                      
29

 Gl. opombo pod št. 21. 
30

 Gl. opombo pod št. 21. 
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Potujoča knjižnica, zato pri vhodnem parametru "Oddelek knjižnice" izberemo 

oddelek Potujoča knjižnica. Podatki o številu obiskov so razvrščeni glede na 

posamezna postajališča po kategorijah članov. 

B.2.22 I-STA-T01: Transakcije – po kategoriji 

člana/mesecih 

Izpis vsebuje statistiko transakcij, ki so bile evidentirane ob ažuriranju 

podatkov člana ali ob postopkih z gradivom (npr. izposoja, rezervacija ipd.) v 

izbranem obdobju. Za razliko od statistik obiska članov I-STA-C01, I-STA-

C02, I-STA-C04, I-STA-C05 in I-STA-C08 so v statistiko I-STA-T01 

vključene vse transakcije pri istem članu v izbranem obdobju, ne glede na to, 

ali so bile evidentirane v obdobju 60 minut ali več v knjižnici ali preko 

COBISS/OPAC-a. Podatki o številu transakcij so razvrščeni glede na 

kategorijo člana po posameznih mesecih. Zato je pri parametru "Transakcija" 

smiselno izbrati katero od transakcij v zvezi s člani. Na razpolago je tudi 

vhodni parameter "Uporabniško ime", kjer je privzeta prazna vrednost. Po 

potrebi lahko določimo uporabniško ime, pod katerim so bile izvedene 

transakcije izposoje (npr. uporabniška imena
31

: EBookService, OPAC, 

knjigomat1). Če pustimo vhodni parameter prazen, se pri pripravi statistike 

upoštevajo vsa uporabniška imena. 

V knjižnici z oddelki lahko pripravimo statistiko transakcij za posamezni 

oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, 

se izpis pripravi za vse oddelke.  

B.2.23 I-STA-T02: Transakcije – po kategoriji 

člana/dnevih 

Izpis vsebuje statistiko transakcij članov, ki so bile evidentirane ob ažuriranju 

podatkov člana ali ob postopkih z gradivom (npr. izposoja, rezervacija ipd.) v 

izbranem obdobju. Za razliko od statistik obiska članov I-STA-C01, I-STA-

C02, I-STA-C04, I-STA-C05 in I-STA-C08 so v statistiko I-STA-T02 

vključene vse transakcije pri istem članu v izbranem obdobju, ne glede na to, 

ali so bile evidentirane v obdobju 60 minut ali več v knjižnici ali preko 

COBISS/OPAC-a. Podatki o številu transakcij so razvrščeni glede na 

kategorijo člana po posameznih dnevih. Zato je pri parametru "Transakcija" 

smiselno izbrati katero od transakcij v zvezi s člani. Na razpolago je tudi 

vhodni parameter "Uporabniško ime", kjer je privzeta prazna vrednost. Po 

potrebi lahko določimo uporabniško ime, pod katerim so bile izvedene 

transakcije izposoje (npr. uporabniška imena
32

: EBookService, OPAC, 

knjigomat1). Če pustimo vhodni parameter prazen, se pri pripravi statistike 

upoštevajo vsa uporabniška imena. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo 
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statistiko transakcij za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek 

knjižnice". Če parametra ne določimo, se izpis pripravi za vse oddelke. 

B.2.24 I-STA-T03: Transakcije – po občini/ 

kategoriji člana 

Izpis vsebuje statistiko transakcij, ki so bile evidentirane ob ažuriranju 

podatkov člana ali ob postopkih z gradivom (npr. izposoja, rezervacija ipd.) v 

izbranem obdobju. Za razliko od statistik obiska članov I-STA-C01, I-STA-

C02, I-STA-C04, I-STA-C05 in I-STA-C08 so v statistiko I-STA-T03 

vključene vse transakcije pri istem članu v izbranem obdobju, ne glede na to, 

ali so bile evidentirane v obdobju 60 minut ali več v knjižnici ali preko 

COBISS/OPAC-a. Podatki o številu transakcij so razvrščeni glede na občino 

stalnega bivališča člana po posameznih kategorijah člana. Pri parametru 

"Transakcija" je zato smiselno izbrati katero od transakcij v zvezi s člani. Na 

razpolago je tudi vhodni parameter "Uporabniško ime", kjer je privzeto prazna 

vrednost. Po potrebi lahko določimo uporabniško ime, pod katerim so bile 

izvedene transakcije izposoje (npr. uporabniška imena
33

: EBookService, OPAC, 

knjigomat1). Če pustimo vhodni parameter prazen, se pri pripravi statistike 

upoštevajo vsa uporabniška imena. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo 

statistiko transakcij za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek 

knjižnice". Če parametra ne določimo, se izpis pripravi za vse oddelke.  
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