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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. 

 
 

Opozorilo: 

Za knjižnice, ki so obvezane za davčno potrjevanje računov, je izpis podatka 

o izposojevalcu na računu obvezen, zato privzete nastavitve ni priporočljivo 

spreminjati.  
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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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Nasvet: 

Priprava seznama rezervacij je mogoča tudi po podlokacijah gradiva. Tak način 

je primeren zlasti za knjižnice, ki izposoje nimajo organizirane po oddelkih, 

gradivo pa je na različnih lokacijah. Če se v knjižnici odločijo za obdelavo 

rezervacij po podlokaciji gradiva (tj. elementu d\l v signaturi), je treba 

pripraviti šifrant mest za obdelavo rezervacij (CODE 322). Kot oznako kode 

vnesemo poljubno oznako mesta, kjer bomo obdelovali rezervacije. V 

"Vrednost" lahko vnesemo naslednje vrednosti: 

- v knjižnici brez oddelkov  

podlokacija 1, podlokacija 2,…, podlokacija n 

      Primer: Pri "Koda" vpišemo: Skl1, "Vrednost" pa: K,La,Mi 

- v knjižnici z oddelki  

številka oddelka: podlokacija 1, podlokacija 2,…, podlokacija n 

      Primer: Pri "Koda" vpišemo Skl1, pri "Vrednost" pa: 01:K,La,Mi 

- v knjižnici, kjer oznake podlokacije ne vnašajo pri vsaki enoti gradiva  

Določi se poljubna oznaka kode, pri "Vrednost" se mora vpisati prazno 

Primer 1: Pri "Koda" vnesemo Centrala, pri "Vrednost" se vpiše prazno 

Primer 2: Pri "Koda" vnesemo Skl1, pri "Vrednost" se vpiše K,prazno 

Če obstaja šifrant mest za obdelavo rezervacij, se po aktiviranju metode za 

obdelavo rezervacij izpiše spustni seznam evidence rezervacij, kot je določen v 

tem šifrantu.  

POZOR: Če se v knjižnici odločijo za obdelavo rezervacij po šifrantu mest za 

obdelavo rezervacij, je pomembno, da v šifrant zajamejo vse podlokacije 

gradiva. Možnost obdelave se namreč ponudi le za podlokacije, ki so vključene 

v šifrant. 

V knjižnici z oddelčno organizacijo izposoje lahko na isto mesto za obdelavo 

rezervacij vključijo le rezervacije gradiva tistih podlokacij, ki pripadajo istemu 

oddelku.   

 

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.  
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 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

Postopek 
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7 BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE 

V poglavju je opisano blagajniško poslovanje v segmentu COBISS3/Izposoja. 

Podpoglavja: 

 Vzdrževanje cenika 

 Evidentiranje terjatev 

 Poravnava terjatev in izpis računa 

 Pregled terjatev 

 Brisanje terjatev 

 Storno poravnave terjatev 

 Vračilo denarja (dobropis) 

 Zaključitev blagajne in izpis blagajniške priloge 

 Pregled blagajniških transakcij 

 Davčno potrjevanje računov 
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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. 

 

Opozorilo: 

Če v knjižnici z oddelki spremenimo veljavnost cenika tako, da v posameznem 

oddelku namesto enotnega cenika od nekega datuma velja cenik za ta oddelek, 

se pri obračunu dnevne zamudnine le-ta za obdobje, v katerem  ne obstaja 

arhivski cenik za ta posamezni oddelek, ne obračuna. 

 

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 storitev, ki niso vezane na določene 

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

knjižnica uporablja segment COBISS3/Medknjižnična izposoja, pa v 

Status cenika po 

kreiranju  
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tej skupini obvezno vpišemo tudi posebno storitev za medknjižnično 

izposojo (gl. pogl. 7.1.1.2). 

 Storitve/terjatve – skupina (MI) 

V tej skupini vpisujemo cene storitev medknjižnične izposoje. 

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

pogl. 11.3). 

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. Če smo pri "Davčna stopnja" izbrali oproščeno davka, moramo pri 

"Klavzula oprostitve" izbrati ustrezno klavzulo iz lokalnega šifranta. 

Izbrana klavzula se bo v zbirnem delu računa izpisala skupaj z zneskom, za 

katerega velja oprostitev plačila DDV. 

 

Postopek 
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Opozorilo: 

Klavzulo oprostitve lahko vnesemo, če smo pred tem definirali lokalni 

šifrant Klavzula oprostitve plačila DDV (CODE 323). Predlagamo, da je 

koda za klavzulo enomestna številka. 

 

8. 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. 

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

10. Kliknemo gumb V redu.  

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

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

kliknemo gumb Uredi. 

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

gumb Zbriši. 

 

Opozorilo: 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Medknjižnična izposoja, moramo v 

cenik pod zavihek Storitve/terjatve – drugo (I) vnesti storitev OSTMI. Pri 

"Vrsta storitve/terjatve" izberemo 99 – OST ostalo, pri "Cenovni razred" pa 

vnesemo oznako MI. Cene ne določimo, lahko pa vnesemo ceno, ki jo članom 

najpogosteje zaračunamo za dobavo enote gradiva po medknjižnični izposoji. 

Pri "Davčna stopnja" izberemo vrednost oproščeno davka, pri "Klavzula 

oprostitve" pa izberemo ustrezno klavzulo. Pri "Način obračuna" izberemo 

vrednost ročno. 

 

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. 

Možnosti ... 
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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. 

 

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. 

 

Postopek 

 

Pogoj 

 

Status novega cenika 

po kopiranju  

 

Postopek 

 

Pogoj 

 

Možnosti ... 
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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.  

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 

 

Status po določanju 

veljavnosti 

 

Postopek 

 

Pogoj 
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7.3 PORAVNAVA TERJATEV IN IZPIS RAČUNA 

Knjižnice v Sloveniji morajo od 1. 1. 2016 pri blagajniškem poslovanju 

upoštevati Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki v 4. členu določa 

obveznosti zavezancev za izvajanje postopka potrjevanja računov za davčne 

namene pri gotovinskem poslovanju. V skladu z zahtevami zakona je 

gotovinsko poslovanje omogočeno  samo, če so ustrezno določene nastavitve 

za davčno potrjevanje računov (gl. pogl. 7.10). Knjižnice, ki niso davčni 

zavezanci, lahko evidentirajo samo negotovinska plačila zunaj knjižnice. 

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. 

Postopek 
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6. S klikom na V redu izpišemo račun na tiskalnik.  

Ob izbiri negotovinskega plačila zunaj knjižnice se račun ne izpiše. Če je 

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

koliko denarja moramo članu vrniti. 

V transakcijsko datoteko se evidentirajo podatki o transakciji plačila, na 

osnovi česar je zabeležen obisk člana. Obisk se s tem zabeleži tudi takrat, 

ko ni bilo nobene transakcije gradiva. 

 

Račun lahko izpišemo na tiskalnik tudi tako, da:  

 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 Naloži račun 

 na delovnem področju račun označimo in uporabimo metodo Pošlji ali 

Natisni, v seznamu definicij izpisov pa izberemo Račun 

 

 

Opozorilo: 

Če član zahteva izdajo kopije računa, mu kopijo odslej izpišemo z metodo 

Pripravi kopijo, in ne več s ponovnim izpisom računa (gl. pogl. 7.3.2). 

 

Opozorilo: 

Ob evidentiranju negotovinske poravnave terjatev zunaj knjižnice ne 

izpisujemo računa, zato se števec računov ne spremeni, prav tako se račun ne 

pošlje FURS-u v potrditev. Ker plačilo ni bilo izvedeno v knjižnici, se 

poravnani znesek ne prišteje v skupno stanje blagajne.  

 

Nasvet:  

Knjižnica lahko vpliva na to, kaj se bo izpisalo na računu s spremembo 

privzetih nastavitev z uporabo metode Domača knjižnica/Pripravi obrazce za 

zadolžnice in račune. Privzeto se na računu izpišejo podatki: ime in priimek 

člana, oddelek knjižnice, znesek gotovine in vrnjenega denarja in podatek o 

izposojevalcu. Za knjižnice, ki so obvezane za davčno potrjevanje računov, je 

izpis podatka o izposojevalcu na računu obvezen, zato privzete nastavitve ni 

priporočljivo spreminjati. 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 se izpiše na osnovi klavzule 

oprostitve, ki je določena pri postavki v ceniku. Pred ažuriranjem cenika s 

klavzulami, po katerih je dobava storitev ali blaga, ki jih ponujajo v knjižnici, 

oproščena plačila DDV, je treba te klavzule vpisati v lokalni šifrant Klavzula 

oprostitve plačila DDV (CODE 323).  

Možnosti ... 
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7.3.1 Nastavitev števca za številčenje računov 

Struktura številke računa je v knjižnicah, ki niso obvezane za davčno 

potrjevanje računov, naslednja: 

 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). 

 

Če želi knjižnica drugačno strukturo številke računa, se uporabi metoda 

Račun/Nastavi številko računa. Številka, ki jo vpišemo, mora biti za eno 

manjša od številke prvega izdanega računa po uporabi te metode. Vpišemo 

lahko samo števila (brez znakov in črk). Oznaka oddelka (v knjižnicah z 

oddelki) in leto izdaje računa se dodata programsko. Številko računa je 

smiselno nastaviti, preden začnemo evidentirati poravnave terjatev. 

 

Struktura številke računa mora biti v knjižnicah, ki so obvezane za davčno 

potrjevanje računov, sestavljena iz treh delov: 

 oznake poslovnega prostora 

 oznake elektronske naprave za izdajo računov 

 zaporedne številke računa 

 

Opozorilo: 

Pred prvo izdajo računa po vključitvi davčne blagajne mora knjižnica obvezno 

v skladu s sprejetim internim aktom nastaviti števec tekočih številk računa. 

Računi se lahko številčijo po  poslovnem prostoru ali po posamezni elektronski 

napravi. Privzeto je številčenje po poslovnem prostoru. Na zahtevo knjižnice se 

s posebnim parametrom lahko vključi številčenje po elektronski napravi. 

 

Nastavitev številke računa izvedemo z uporabo  metode Račun/Nastavi 

številko računa. Odpre se urejevalnik Števci računov, kjer so vidni števci za 

številčenje po poslovnem prostoru oz. posamezni elektronski napravi. Po izbiri 

števca računov vpišemo inicialno številko računa, ki mora biti obvezno za eno 

številko manjša od številke, s katero želimo, da se oštevilči prvi račun. Privzeta 

vrednost v števcih je vrednost 0, kar pomeni, da bo imel prvi račun v okviru 

poslovnega prostora oz. posamezne elektronske naprave vrednost 1. Ko smo 

vnesli ustrezno vrednost za številko računa, kliknemo gumb Potrdi števec. 

Enako nastavimo še vse preostale števce računov. Ko želimo zapustiti 

urejevalnik Števci računov, kliknemo gumb Izhod. 
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7.3.2 Izdaja kopije 

Če član zahteva izdajo kopije računa ali dobropisa, mu kopijo izdamo z metodo 

Pripravi kopijo, in ne več s ponovnim izpisom računa ali dobropisa. 

Račun ali dobropis moramo najprej poiskati. To lahko storimo na dva načina: 

 poiščemo člana; nato v njegovi evidenci terjatev in poravnav (metoda 

Evidentiranje in poravnava terjatev) račun ali dobropis poiščemo 

(gumb Preglej poravnane terjatve) in naložimo na delovno področje 

(gumb Naloži račun) 

 označimo razred Račun (ali Dobropis), izberemo Išči in nato v oknu 

iskalnika vpišemo iskano vrednost pri ustreznem iskalnem polju (npr. 

številko računa) 

1. Označimo račun ali dobropis na delovnem področju in uporabimo metodo 

Pripravi kopijo.  

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa. 

2. Kliknemo gumb Pošlji. 

Kopija se izpiše na tiskalnik. 

 

Kopija je enaka originalnemu računu oziroma dobropisu, le da na njem piše še 

KOPIJA <zaporedna številka kopije>. Vsaka izdaja kopije računa se 

programsko evidentira, izdana kopija se oštevilči z naslednjo zaporedno 

številko. 

Izdane kopije so vidne med povezavami pri računu ali dobropisu, ko je le-ta 

naložen na delovno področje. Z dvakratnim klikom na povezavo Kopije 

računa ali Kopije dobropisa se odpre okno s seznamom vseh kopij za izbrani 

račun ali dobropis. 

 

Seznam kopij lahko izpišemo tudi tako, da na računu ali dobropisu na 

delovnem področju izberemo metodo Natisni ali Pošlji, v seznamu definicij 

izpisa pa nato izberemo ustrezen seznam kopij. V seznamu se izpiše številka 

računa, za katerega smo pripravili seznam izpisanih kopij, nato pa podatki o 

posameznih izpisanih kopijah (številka kopije, datum kopije in uporabniško 

ime tistega, ki je kopijo pripravil). 

 

 

 

 

Postopek 
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7.7 VRAČILO DENARJA (DOBROPIS) 

V knjižnicah so doslej, kadar je bilo treba članom vračati denar iz blagajne in 

ni bilo več mogoče stornirati računa, postopek vračila denarja izvajali z 

evidentiranjem terjatve v negativnem znesku in poravnave terjatve z vpisom 

negativnega zneska. Od namestitve programskega segmenta 

COBISS3/Izposoja, V6.4-02, je ta možnost onemogočena; nadomeščena je z 

možnostjo izdaje dobropisa. Ta možnost je na razpolago v vseh knjižnicah ne 

glede na to, ali uporabljajo davčno blagajno ali ne. 

Če želimo članu vrniti denar, to storimo tako: 

1. Poiščemo račun, kjer je evidentirana poravnava terjatve, za katero bomo 

članu vrnili denar.  

To lahko storimo na dva načina: 

 poiščemo člana in nato v njegovi evidenci terjatev in poravnav (metoda 

Evidentiranje in poravnava terjatev) poiščemo račun (gumb Preglej 

poravnane terjatve) ter ga naložimo na delovno področje tako, da ga 

označimo in kliknemo gumb Naloži račun 

 označimo razred Račun, izberemo Išči in nato v oknu iskalnika 

vpišemo iskano vrednost pri ustreznem iskalnem polju (npr. številko 

računa) 

2. Označimo račun na delovnem področju in izberemo metodo Pripravi 

dobropis. 

Odpre se okno Dobropis, kjer se izpišejo podatki o računu ter seznam vseh 

postavk na računu. 

3. Označimo postavko, za katero bomo vrnili denar in kliknemo gumb Dodaj 

postavko. 

Odpre se okno Postavka dobropisa, kjer se že privzeto izpiše število enot 

izbrane postavke. 

4. Kliknemo V redu. 

Če želimo dobropis izdati za manj enot, število pobrišemo in vpišemo 

ustrezno število enot te postavke. 

Vrnemo se v okno Dobropis, kjer se pri "Skupaj za vračilo" izpiše znesek 

denarja, ki ga bomo članu vrnili. Če smo katero od postavk pomotoma 

dodali, jo odstranimo tako, da jo v spodnjem seznamu označimo in 

kliknemo gumb Odstrani.  

Če želimo na dobropis uvrstiti še katero izmed postavk izbranega računa, 

postopek ponovimo. 

5. Dobropis shranimo in izpišemo s klikom na gumb V redu. 

Če v knjižnici uporabljamo davčno blagajno, se dobropis pošlje  

FURS-u v potrditev. 

Postopek 
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Če želimo pripravo dobropisa preklicati, kliknemo gumb Prekliči. 

 

Na dobropisu se izpišejo enaki podatki kot na izdanem računu, poleg teh pa kot 

referenca tudi številka računa in datum ter čas izdaje računa, za katerega smo 

dobropis izdali. Zneski so izpisani z negativnim predznakom. Dobropisi se 

številčijo po istem števcu kot računi. Ime izpiska, ki ga izdamo članu skupaj z 

vrnjenim denarjem je DOBROPIS št. <zaporedna_številka_računa>. Izdaja 

dobropisa se beleži kot posebna transakcija (12 – vračilo denarja (dobropis)), 

ki je razvidna tudi pri pregledu transakcij v blagajni pri izbranem članu.  

 

Opozorilo: 

Dobropis je mogoče pripraviti samo na osnovi računa, ki je bil uporabniku že 

izstavljen. Za en račun je možno pripraviti več dobropisov, a ne več kot za 

skupni znesek računa.  
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7.8         ZAKLJUČITEV BLAGAJNE IN IZPIS BLAGAJNIŠKE 

PRILOGE 

Konec dneva oziroma ob zaključku dela posameznega uporabnika zaključimo 

blagajno in izpišemo blagajniško prilogo. Iz blagajniške priloge je razvidno 

stanje blagajne ob zaključku  in seznam vseh poravnanih terjatev vključno s 

storniranimi poravnavami.  

Blagajna še ni bila zaključena.  

1. Označimo razred Stanje blagajne. 

2. Izberemo metodo Razred / Zaključi blagajno.  

Odpre se okno s seznamom nezaključenih blagajn. V knjižnicah z oddelki 

so v seznamu samo tiste blagajne, ki so nezaključene v oddelku, v katerega 

smo trenutno prijavljeni. Za vsako nezaključeno blagajno se izpišejo 

podatki o oddelku, uporabniškem imenu, začetnem datumu in trenutnem 

znesku gotovine ter negotovine v blagajni.  

3. Z miško označimo in izberemo blagajno. 

Za izbrano blagajno je možno izpisati podrobnosti oziroma jo zaključiti. 

Pred zaključkom blagajne je priporočljivo preveriti seznam računov. 

4. S klikom na gumb Preveri račune izpišemo blagajniško prilogo s 

seznamom nezaključenih računov za izbrano blagajno.  

Preverimo seznam računov in končno stanje gotovinskih ter negotovinskih 

plačil v knjižnici. Seznam negotovinskih plačil, ki so bila izvedena zunaj 

knjižnice (npr. z Moneto v servisu Moja knjižnica), lahko izpišemo na 

izpisu I-BP-01: Blagajniška priloga. 

5. Če se stanje v izpisu ujema z dejanskim stanjem v blagajni, kliknemo gumb 

Zaključi. 

Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, zaključimo blagajno in izpišemo 

blagajniško prilogo.  

 

Opozorilo: 

Preklic zaključitve blagajne ni možen. Prav tako ni možno stornirati poravnave 

terjatve na že zaključenem računu.  

 

Opozorilo: 

Za zaključitev blagajne potrebujemo pooblastilo CRO_CCR –  zaključitev 

blagajne.  

 

Blagajniško prilogo lahko izpišemo tudi v segmentu COBISS3/Izpisi, če 

izberemo izpis I-BP-01: Blagajniška priloga v skupini izpisov Blagajniško 

poslovanje.  

Pogoj 
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7.9 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 

 

 

CIP - Kataložni zapis 

o publikaciji 

Univerzitetna 

knjižnica Maribor 

 

024.6:004.42(035) 

 

    

COBISS3/IZPOSOJA 

V4.0 : priročnik za 

uporabnike 

/ [izdal] Inštitut 

informacijskih 

znanosti. -      

Maribor : Inštitut 

informacijskih 

znanosti, 2007 

 

 

ISBN 978-961-6133-

31-9 

 

1. Institut 

informacijskih 

znanosti (Maribor) 

COBISS.SI-ID 

59367169 

 

 

 

Zavihek Članstvo  

 

 

 



 



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, marec 2016 

 

7.10-1 

 

7.10 DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV 

V Sloveniji imajo od 1. 1. 2016 v skladu z določili 4. člena Zakona o davčnem 

potrjevanju računov (v nadaljevanju ZDavPR) zavezanci za davčno potrjevanje 

računov naslednje obveznosti: 

1. Zavezanec mora izdajati račune z uporabo elektronske naprave za izdajo 

računov, ki omogoča elektronsko podpisovanje podatkov o računu in 

elektronsko povezavo za izmenjavo podatkov z davčnim organom. 

2. Zavezanec mora pri postopku uporabljati namensko digitalno potrdilo, ki 

ga uporablja za namene identifikacije in za elektronsko podpisovanje v 

postopku potrjevanja računov. 

3. Zavezanec mora potrditi račun pri davčnem organu v skladu z zakonom in 

izdati račun z enkratno identifikacijsko oznako računa. 

4. Zavezanec mora pred začetkom izdaje računov davčnemu organu sporočiti 

podatke o vseh poslovnih prostorih, v katerih izdaja račune. 

Izvajanje ZDavPR je podrobno urejeno v Pravilniku o izvajanju  Zakona o 

davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju Pravilnik). 

 

ZDavPR in Pravilnik nalagata zavezancem za potrjevanje računov nekaj nalog, 

ki jih je treba izpolniti pred začetkom potrjevanja računov. Tako je treba v 

knjižnici pred začetkom uporabe blagajne storiti naslednje: 

 sprejeti interni akt 

 davčnemu organu posredovati podatke o poslovnih prostorih 

 pridobiti namensko digitalno potrdilo 

 podatke o zaposlenih v knjižnici, ki izdajajo račune v programskem 

segmentu COBISS/Izposoja, dopolniti s podatkom o davčnih številkah 

teh oseb 

 zagotoviti takšne tiskalnike za tiskanje računov, ki omogočajo izpis 

QR-kode 

 objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da 

prevzame in zadrži izdani račun 
 

 

1. Sprejem internega akta 

V tem dokumentu zavezanec predpiše pravila za dodeljevanje zaporednih 

številk računov, naredi popis poslovnih prostorov in dodeli oznake poslovnim 

prostorom. Akt mora biti sprejet pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem 

poslovanju. Zavezanec mora ta interni akt predložiti v postopku nadzora na 

zahtevo davčnega organa (torej ga ni treba pošiljati FURS-u). 
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Nasvet:  

Zakonodajalec je za oznako poslovnega prostora in elektronske naprave 

predvidel najmanj 1 in največ 20 znakov (črke a–z, A–Z in številke 0–9). Pri 

določanju oznak poslovnega prostora in elektronske blagajne morajo knjižnice 

upoštevati širine listkov, na katere tiskajo račune. Priporočamo, da se pri 

sprejemanju internega akta dolžina oznake poslovnega prostora in oznaka 

elektronske naprave omeji na največ 10 mest. 

 

Zakonodajalec pri številčenju računov ponuja dve možnosti: 

 številčenje po poslovnem prostoru 

 številčenje po elektronski napravi za izdajo računa 
 

Zaporedne številke računov si morajo vsako poslovno leto slediti v 

neprekinjenem zaporedju glede na izbrani način številčenja.  

Številčenje po poslovnem prostoru pomeni, da se na vseh blagajnah, ki jih 

knjižnica uporablja v nekem poslovnem prostoru, uporabi en števec zaporednih 

številk računa.  

 

Primer:  

Knjižnica ima v poslovnem prostoru PROSTOR1 tri elektronske naprave za 

izdajanje računov (BLAG1, BLAG2, BLAG3). Z elektronsko napravo za 

izdajanje računov je mišljena posamezna delovna postaja, na kateri je v 

segment COBISS/Izposoja prijavljen zaposleni v knjižnici. Ko bo izdan prvi 

račun v tem poslovnem prostoru na blagajni BLAG1, bo imel številko 

PROSTOR1-BLAG1-1. Ko bo v istem poslovnem prostoru izdan naslednji 

račun na elektronski napravi BLAG2, bo imel številko PROSTOR1-BLAG2-2. 

Če bo naslednji zaporedni račun izdan na elektronski napravi BLAG1, bo imel 

naslednjo številko: PROSTOR1-BLAG1-3. 

 

Nasvet:  

Predlagamo, da se knjižnice odločijo za številčenje po poslovnem prostoru. To 

je tudi privzeta vrednost za način številčenja v programski opremi COBISS. Če 

se knjižnica odloči za številčenje po elektronskih napravah, mora o tem pred 

začetkom izdaje računov obvestiti IZUM, da bo tak način številčenja omogočil 

s posebnim parametrom. 

 

Številčenje po posamezni elektronski napravi pomeni, da se za vsako 

blagajno uporablja poseben števec tekočih številk.  

 

Primer:  

Knjižnica ima v poslovnem prostoru PROSTOR1 tri elektronske naprave za 

izdajanje računov (BLAG1, BLAG2, BLAG3). Ko bo izdan prvi račun v tem 

poslovnem prostoru na blagajni BLAG1, bo imel številko PROSTOR1-

BLAG1-1. Ko bo v istem poslovnem prostoru izdan naslednji računa na 

elektronski napravi BLAG2, bo imel številko PROSTOR1-BLAG2-1. Če bo 

naslednji zaporedni račun izdan na elektronski napravi BLAG1, bo imel 

naslednjo številko: PROSTOR1-BLAG1-2. 

 

 

  
 

Izkaznica pravne 

osebe 

 

 

 

  
 

Izkaznica pravne 

osebe 
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Opozorilo: 

Če knjižnica ni samostojen zavod, je treba številčenje računov v knjižnici 

prilagoditi načinu številčenja računov, ki je z internim aktom določen na ravni 

celotnega zavoda, katerega del je knjižnica. 

 

2. Posredovanje podatkov o poslovnih prostorih davčnemu organu 

Podatki o poslovnih prostorih zavezanca, ki jih je za namene izvajanja 

potrjevanja računov treba posredovati davčnemu organu (8. člen ZDavPR), so 

naslednji: 

 davčna številka zavezanca 

 oznaka poslovnega prostora 

 podatki o poslovnem prostoru, kot so določeni v registru nepremičnin 

(številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe) 

 naslov poslovnega prostora 

 vrsta poslovnega prostora, če zavezanec izdaja račune v premičnem 

poslovnem prostoru (npr. bibliobus) 

 datum začetka veljavnosti podatkov, ki se sporočajo 

 

Zavezanec mora zgoraj navedene podatke davčnemu organu sporočiti pred 

začetkom izdajanja računov. Podatke je treba sporočiti za vsak poslovni 

prostor, v katerem v knjižnici izdajajo račune. Podatki se posredujejo 

davčnemu organu preko vzpostavljene elektronske povezave in morajo biti 

podpisani z namenskim digitalnim potrdilom. 

V ta namen je programska oprema COBISS dopolnjena z možnostjo vnosa 

zahtevanih podatkov za vsak poslovni prostor in pošiljanja zahtevanih 

podatkov FURS-u. Postopek vpisa poslovnih prostorov in pošiljanja podatkov 

FURS-u je opisan v poglavju 7.10.1. 

 

3. Pridobitev namenskega digitalnega potrdila (knjižnica)   

Knjižnica mora za postopke potrjevanja računov in pošiljanje podatkov o 

poslovnih prostorih uporabiti namensko digitalno potrdilo z nazivom namena 

uporabe DavPotRac. Vlogo za potrdilo mora knjižnica vložiti preko portala 

eDavki. Potrdilo prevzame preko portala za prevzem namenskih digitalnih 

potrdil za izvajanje postopka potrjevanja računov. Potrdilo je treba namestiti na 

vse delovne postaje, na katerih knjižnica izdaja račune.  

 

4. Vsebina računov 

Račun mora poleg podatkov, določenih s predpisi, ki urejajo davek na dodano 

vrednost in davčni postopek, vsebovati še naslednje podatke: 

 čas izdaje računa 

 oznako fizične osebe, ki izdaja račun z uporabo elektronske blagajne 

 enkratno identifikacijsko oznako računa EOR 

 zaščitno oznako izdajatelja računa ZOI (v besedilni in v grafični obliki) 
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Številka računa mora biti za namene postopka potrjevanja računov in izdaje 

računa sestavljena iz treh delov: 

 oznake poslovnega prostora 

 oznake elektronske naprave za izdajo računov 

 zaporedne številke računa 

 

5. Davčna številke fizične osebe, ki je izdala račun 

Zakonodajalec predpisuje, da se v postopku potrjevanja računa na FURS-u 

pošlje davčna številka fizične osebe, ki je izdala račun z uporabo elektronske 

naprave. Zavezanec mora oznako fizične osebe, ki je izdala račun, povezati z 

davčno številko te osebe. Podatek o davčni številki osebe, ki je izdala račun, je 

obvezen, kar pomeni, da je treba za vse osebe v knjižnici, ki poravnavajo 

terjatve in izdajajo račune, imeti tudi podatek o davčni številki.  

Zaradi tega je centralni register uporabnikov dopolnjen z možnostjo vnosa 

davčne številke. Vsi zaposleni v knjižnici, ki delajo v izposoji in pri svojem 

delu izdajajo račune članom knjižnice, morajo na portalu Izobraževanje svoje 

podatke dopolniti z davčno številko. Če pri uporabniškem imenu osebe, ki bo 

želela evidentirati poravnavo terjatve in izstaviti račun, podatka o davčni 

številki ne bo, ta oseba ne bo mogla izvesti postopka evidentiranja poravnave 

terjatve in izdaje računa.  

6. Izpis QR-kode 

Kot določa 5. člen Pravilnika, se mora zaščitna oznaka izdajatelja računa na 

računu navesti v besedilni obliki in v obliki QR-kode, kode PDF 417 ali več 

črtnih kod tipa Code 128. 

 

Opozorilo: 

Od dovoljenih možnosti segment COBISS3/Izposoja omogoča izpis zaščitne 

oznake izdajatelja na računu le v obliki QR-kode. To pomeni, da je treba v 

knjižnicah za potrebe izdajanja računov uporabljati le tiskalnike, ki podpirajo 

izpis QR-kode. 

 

Knjižnice, ki uporabljajo programski segment COBISS3/Izposoja in že 

izpisujejo račune, lahko še naprej uporabljale iste tiskalnike za tiskanje 

računov. Edini pogoj je, da mora tiskalnik podpirati grafični način tiskanja. 

 

7. Objava obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da 

prevzame in zadrži izdani račun  

ZDavPR v 12. členu določa, da mora zavezanec na vsaki elektronski napravi za 

izdajo računov ali drugem vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje 

računa in izročitvi računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži 

račun. Vsebina in oblika obvestila je natančno opredeljena  v 18. členu 

Pravilnika, objavljena pa je kot Priloga III navedenega pravilnika.  
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Opozorilo: 

Knjižnice, ki nam sporočijo, da niso zavezane za davčno potrjevanje računov, 

lahko evidentirajo samo negotovinska plačila zunaj knjižnice. To pomeni, da 

lahko v oknu Poravnava terjatev kot način poravnave terjatve izberejo le 

možnost negotovinskega plačila zunaj knjižnice. Ta način poravnave je 

namenjen le temu, da se evidentira poravnava terjatve in morebitne dodatne 

informacije o poravnavi terjatve zunaj knjižnice, račun pa se ne pripravi. 

Te knjižnice tudi ne morejo stornirati računa ali izdati dobropisa ali kopije, saj 

ne poslujejo z gotovino.   

7.10.1 Vpis podatkov o poslovnih prostorih 

Vnos in pošiljanje podatkov o poslovnih  prostorih v potrditev davčnemu 

organu se izvaja v programski opremi COBISS3, ne glede na to, ali knjižnica 

uporablja segment COBISS2/Izposoja ali COBISS3/Izposoja. Podatki o 

poslovnih prostorih se urejajo v sklopu podatkov o domači knjižnici. Ob 

namestitvi programske opreme COBISS3 se iz baze podatkov COLIB 

prenesejo splošni podatki o domači knjižnici.  

 

Opozorilo: 

Za vnos in spreminjanje podatkov o domači knjižnici potrebujemo pooblastilo 

ADM_PARTNER – vzdrževanje podatkov o partnerjih. 

 

Podatke o poslovnih prostorih vpiše knjižnica na osnovi sprejetega internega 

akta, kjer je določila seznam poslovnih prostorov in njihovih oznak hkrati s 

popisom elektronskih naprav, ki se v posameznih poslovnih prostorih 

uporabljajo za izdajo računov. 

1. V seznamu razredov segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij ali 

segmenta COBISS3/Izposoja označimo razred Domača knjižnica in ga z 

dvakratnim klikom naložimo na delovno področje 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se okno urejevalnika Domača knjižnica. 

3. Izberemo zavihek Podrobnosti in nato Poslovni prostor. 

4. Kliknemo Nov objekt. 

Odpre se okno urejevalnika Poslovni prostor. 

5. Vpišemo podatke o poslovnem prostoru. 

 oznaka poslovnega prostora 

Zaradi širine listka za izpis računa priporočamo največ 10- mestno 

oznako. Oznaka ne sme vsebovati šumnikov in posebnih znakov. 

 za nepremični poslovni prostor obvezno vpišemo identifikacijsko 

oznako nepremičnine, ki je sestavljena iz naslednjih treh delov:  

  

Postopek 
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 številka katastrske občine 

 številka stavbe 

 številka dela stavbe 

 

 za nepremični poslovni prostor obvezno vpišemo tudi naslov 

poslovnega prostora, ki je sestavljen iz naslednjih podatkov: 

 ulica 

 hišna številka 

 dodatek k hišni številki (obvezen, če obstaja) 

 naselje 

 pošta (kraj) 

 poštna številka 

 

 vrsta poslovnega prostora 

Privzeta vrednost je nepremični poslovni prostor, ki označuje 

nepremični poslovni prostor, kot so npr. prostori knjižnice v neki stavbi 

ali delu stavbe. Preostale vrednosti (A – premičen objekt, B – objekt na 

stalni lokaciji, C – posamezna elektronska naprava/vezana knjiga 

računov) označujejo premični poslovni prostor. V primeru knjižnic se 

kot premični poslovni prostor pojavljata le bibliobus in izposojevalni 

kiosk. Če želimo za poslovni prostor vpisati bibliobus, izberemo 

vrednost A – premičen objekt. Za premičen objekt po prilogi II 

Pravilnika o izvajanju ZDavPR namreč veljata prevozno sredstvo in 

premična stojnica. Če želimo za poslovni prostor vpisati izposojevalni 

kiosk, izberemo vrednost B – objekt na stalni lokaciji. 

 pri "Drugo (opomba)" po potrebi vpišemo morebitne opombe v zvezi s 

poslovnim prostorom 

 v knjižnicah z oddelki izberemo oddelek ali več oddelkov, za katere 

veljajo podatki o poslovnem prostoru 

 vpišemo podatke o elektronskih napravah (gl. pogl. 7.10.3) 
 

Pred pošiljanjem podatkov o poslovnem prostoru v potrditev davčnemu 

organu je treba vpisati podatke o elektronski napravi in namestiti 

digitalno potrdilo vsaj za tisto elektronsko napravo, s katere bomo 

poslali podatke v potrditev. Podatke o preostalih elektronskih napravah 

lahko vpišemo tudi kasneje, ko so  podatki o poslovnem prostoru že 

potrjeni.  

6. Podatke shranimo s klikom na gumb V redu, če jih še ne želimo takoj 

posredovati v potrditev FURS-u. Če želimo podatke posredovati v potrditev 

takoj, kliknemo gumb Pošlji FURS-u. 

Če pri poslovnem prostoru manjka kateri od obveznih podatkov, se izpiše 

opozorilo. 
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7.10.2 Pošiljanje podatkov o poslovnih prostorih 

FURS-u v potrditev 

Davčnemu organu (FURS) moramo v potrditev poslati podatke za vsak 

poslovni prostor, kjer izdajamo račune, sicer izdaja računov ne bo možna. 

Podatke o poslovnem prostoru pošljemo v potrditev s klikom na gumb  Pošlji 

FURS-u. Izpiše se opozorilo z vprašanjem, ali res želimo poslati podatke o 

poslovnem prostoru v potrditev. Če odgovorimo pritrdilno, se po uspešnem 

pošiljanju izpiše sporočilo, da so podatki potrjeni, pri podatkih o poslovnem 

prostoru na zavihku Info pa se programsko vpiše kljukica pri "Potrjeno 

(FURS)" ter tekoči datum pri "Datum veljavnosti". Če manjka katera od 

nastavitev (davčna številka domače knjižnice ali uporabnika, certifikat), se 

izpiše opozorilo.  

Ko so podatki o poslovnem prostoru potrjeni, jih ni več možno spreminjati. 

Morebitno naknadno spreminjanje podatkov lahko omogočimo s klikom na 

gumb Spremeni podatke. Dokler spremenjenih podatkov ne pošljemo v 

potrditev FURS-u, izdaja računov v tem poslovnem prostoru ne bo možna. 

 

Opozorilo: 

Poslovnega prostora ni možno zbrisati. Ko poslovni prostor prenehamo 

uporabljati za izdajo računov, ga s klikom na gumb Zapri posl. prostor lahko 

zapremo. Podatke o zaprtju poslovnega prostora moramo prav tako 

posredovati FURS-u. Izdaja računov v zaprtem poslovnem prostoru ni možna, 

prav tako ni možno vpisati drugega poslovnega prostora z isto oznako. Je pa 

možno pri drugem poslovnem prostoru dodati elektronsko napravo iz zaprtega 

poslovnega prostora. 

7.10.3 Vpis podatkov o elektronskih napravah in 

namestitev digitalnega potrdila 

Vpisati je treba podatke o vseh elektronskih napravah (delovnih postajah), na 

katerih se izdajajo računi, hkrati pa je treba na vsako od naprav namestiti 

namensko digitalno potrdilo za izvajanje postopka potrjevanja računov. 

 

Nasvet: 

Brezplačno namensko digitalno potrdilo knjižnica pridobi pri FURS-u. 
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Opozorilo: 

Po namestitvi certifikata si programska oprema COBISS zapomni samo pot do 

certifikata. To pomeni, da je treba pred tem certifikat najprej shraniti na 

ustrezno mesto (na lokalni računalnik ali elektronsko napravo, spletno 

mesto…) in ga nato v COBISS3 namestiti na elektronske naprave. Certifikat 

mora po namestitvi ostati shranjen na istem mestu.  

Če se na isti elektronski napravi vsak uporabnik prijavlja v svoj uporabniški 

račun  (profil), je treba namestitev certifikata izvesti na tej elektronski napravi 

v vsakem računu (profilu) posebej. 

 

1. V oknu Poslovni prostor kliknemo Nov objekt pri "Elektronske naprave". 

Odpre se okno Elektronska naprava. 

2. Pri "Oznaka el. naprave" vpišemo oznako elektronske naprave, kot je 

določena v internem aktu. 

3. Pri "Ime računalnika" se programsko privzame ime računalnika, na katerem 

delamo. 

Če vpisujemo podatke za drugo elektronsko napravo, in ne za tisto, na 

kateri delamo, privzeto ime računalnika pobrišemo in vpišemo drugo. 

 

Nasvet: 

Na računalniku, na katerem se bodo izvajali postopki davčnega potrjevanja 

računov, morate ugotoviti ime računalnika. Ime računalnika lahko 

ugotovite na več načinov: 

 v COBISS3 z izbiro možnosti Vizitka FURS-a, ki jo najdete pod 

menijem Pomoč v menijski vrstici 

 v COBISS2 z ukazom CC3 

 v operacijskem sistemu Windows: 

– Windows7 in Vista  (http://windows.microsoft.com/en-

us/windows/find-computer-name#1TC=windows-7) 

–  Windows 8 in 10 (Control Panel\System and Security\System 

oziroma Nadzorna plošča\Sistem in Varnost\Sistem) 

 

Opozorilo: 

Vpis dveh elektronskih naprav z istim imenom računalnika ni možen, razen 

če je poslovni prostor, kamor spada elektronska naprava, zaprt.  

 

4. Namestimo digitalno potrdilo s klikom na gumb Namesti certifikat.  

Odpre se okno, v katerem izberemo lokacijo. Po vpisu gesla se izpiše 

sporočilo o uspešni namestitvi. 

 

Opozorilo: 

Ob nameščanju digitalnega potrdila moramo biti prijavljeni na elektronsko 

napravo, na katero ga nameščamo!.  

  

Postopek 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

  

  

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/find-computer-name#1TC=windows-7
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/find-computer-name#1TC=windows-7
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5.  Podatke o elektronski napravi shranimo s klikom na gumb V redu. 

6. Če želimo takoj uporabiti elektronsko napravo za izdajo računov, kliknemo 

gumb Uporabi. 

 

Opozorilo: 

Podatki o poslovnem prostoru morajo biti potrjeni, preden aktiviramo 

elektronsko napravo za izdajo računov s klikom na gumb Uporabi! 

7.10.4 Vizitka FURS-a 

V pomoč pri vpisu elektronskih naprav in ugotavljanju razlogov za probleme 

pri pošiljanju podatkov FURS-u je možno izpisati nekatere ključne informacije 

v zvezi z nastavitvami. V menijski vrstici je pod menijem Pomoč v ta namen 

dodana metoda Vizitka FURS-a. Po izbiri metode Vizitka FURS-a se odpre 

okno, v katerem se izpišejo: 

 uporabniško ime 

 oddelek prijave 

 lokacija certifikata 

 nosilec certifikata 

 podatki o javnem certifikatu FURS-a 

 spletni naslov FURS-a 

 uspešnost povezave s FURS-om 

 ime računalnika 

 oznaka elektronske naprave 

 oznaka poslovnega prostora 

 opis morebitnih napak 

 davčna številka zavezanca 

 davčna številka uporabnika – ali je vpisana 

7.10.5 Testiranje delovanja povezave z 

informacijskim sistemom FURS 

Če želimo preveriti, ali je možno vzpostaviti povezavo z informacijskim 

sistemom FURS-a, to storimo z metodo Račun/Testiraj povezavo s FURS-

om. Glede na rezultat testa se izpiše ustrezno sporočilo. 

7.10.6 Naknadno potrjevanje računov 

ZDavPR v 9. in 10. členu določa obveznosti zavezancev v primeru 

nezmožnosti izdaje računa z EOR in v primeru nedelovanja elektronske 

naprave za izdajo računa. V obeh primerih je treba najkasneje v dveh delovnih 
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dneh oz. najkasneje naslednji delovni dan po prenehanju vzrokov za zamudo 

poslati podatke o računih davčnemu organu v potrditev. 

Računi, ki jih FURS ni potrdil ob poravnavi terjatve, se shranijo med 

nepotrjene račune in jih je treba čim prej poslati FURS-u v ponovno potrditev 

na. Na računu, ki ga FURS ni potrdil, se izpišeta ZOI in QR-koda, manjka pa 

EOR.  

Ko FURS prvič uspešno potrdi račun, se izpiše opozorilo, da so v čakalni vrsti 

nepotrjeni računi. Opozorilo se bo izpisovalo tako dolgo, dokler bo v čakalni 

vrsti še vsaj en nepotrjen račun. 

1. Označimo razred Račun in izberemo metodo  Pošlji nepotrjene račune na 

FURS. 

Odpre se okno s seznamom nepotrjenih računov. 

2. Kliknemo gumb Izberi vse. 

Vsi računi iz seznama se pošljejo FURS-u v potrditev. Izpiše se sporočilo o 

uspešnosti pošiljanja, pri računih pa se vpišeta  "EOR" in "Datum EOR –  

naknadno". 

 

Postopek 
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B.2 OPIS POSAMEZNIH STATISTIK 

Statistike za izposojo se oblikujejo na osnovi podatkov o transakcijah, ki se 

evidentirajo s programsko opremo COBISS3/Izposoja. Statistike so razporejene 

po skupinah in podskupinah: 

 Izposoja gradiva 

 Transakcije 

 Obisk 

– Obisk po transakcijah 

 Aktivni člani 

 

Opozorilo:  

Pri določenih statistikah izposoje obstaja možnost uporabe vhodnega 

parametra "Uporabniško ime". Na razpolago je privzet šifrant neosebnih 

uporabniških imen, iz katerega lahko izbiramo neosebna uporabniška imena. 

Za dostop do razširjenega šifranta, ki vsebuje tudi osebna uporabniška imena, 

je potrebno posebno pooblastilo RPT_USER – vključitev razširjenega šifranta 

uporabniških imen. V segmentu COBISS3/Izpisi se razširjeni šifrant 

uporabniških imen prikaže, tako da se v segmentu COBISS3/Izposoja uporabi 

metoda Domača knjižnica / Razširi šifrant uporabniških imen za izpise. Če 

želimo, da se ponovno prikaže šifrant samo neosebnih uporabniških imen, 

ponovno uporabimo isto metodo. Priporočljivo je, da se dostop do razširjenega 

šifranta uporabniških imen časovno omeji. 

 

Opozorilo:  

Ob evidentiranju izposoje e-knjig se oddelek knjižnice ne zabeleži (velja za 

knjižnice z oddelki), zato so te transakcije zajete v statistikah izposoje samo, če 

ob pripravi izpisa pustimo parameter za izbiro oddelka knjižnice prazen.  

Če želimo zajeti samo podatke glede izposoje e-knjig, moramo pri vhodnem 

parametru "Uporabniško ime" izbrati EBookService. 

B.2.1 Izposoja gradiva 

 I-STA-G01: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/aktivnih mesecih 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so 

podatki o številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni glede na vrsto 

gradiva. Izpis vsebuje stolpce samo za tiste mesece, ko se je gradivo 

izposojalo (aktivni meseci). Pri vhodnem parametru "Transakcija" so 
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privzeto določene vse transakcije
1
, 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
2
: 

EBookService, OPAC, knjigomat1, itd.). 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. 

 

 I-STA-G02: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/mesecih 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so 

podatki o številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni glede na vrsto 

gradiva. Izpis vsebuje stolpce za vse mesece, ne glede na to, ali se je 

gradivo izposojalo ali ne. Pri vhodnem parametru "Transakcija" so 

privzeto določene vse transakcije
3
, 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
4
: 

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. 

 

 I-STA-G03: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva (fizična 

oblika)/mesecih 

Izpis vsebuje statistiko izposoje glede na vrsto gradiva, pri čemer se pri 

razvrstitvi podatkov o številu izposojenih izvodov gradiva upošteva 

tabela NBM_1 (gl. priročnik COBISS2/Izpisi, pogl. 11.3.1). Pri 

vhodnem parametru "Transakcija" so privzeto določene vse 

transakcije
5
, ki se upoštevajo kot izposoja gradiva. Po potrebi lahko 

izberemo drugačen nabor transakcij izposoje gradiva, za katere želimo 

                                                      
1
 Upoštevajo se naslednje transakcije: izposoja na dom, izposoja v čitalnico, podaljšanje roka izposoje, 

sprememba datuma poteka, transakcija v čitalnici, podaljšanje preko COBISS/OPAC-a, podaljšanje 

preko telefona. 
2
 Pod uporabniškim imenom EBookService se evidentirajo transakcije izposoje preko aplikacije Biblos. 

Pod uporabniškim imenom OPAC se evidentirajo vse transakcije na spletnem COBISS/OPAC-u, tudi v 

aplikaciji mCOBISS. 

Uporabniško ime za knjigomat – velja samo za knjižnice s tehnično opremo, ki deluje preko posebnega 

uporabniškega imena, npr. knjigomati, RFID-čitalniki, itd. 
3
 Gl. opombo pod št. 1. 

4
 Gl. opombo pod št. 2. 

5
 Gl. opombo pod št. 1. 
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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
6
: EBookService, OPAC, 

knjigomat1). Če pustimo vhodni parameter prazen, se pri pripravi 

statistike upoštevajo vsa uporabniška imena. Podatki za izbrano 

obdobje so zbrani po posameznih mesecih. 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. 

 

 I-STA-G04: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK (osnovni)/ 

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 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
7
, 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
8
: 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. 

 

 I-STA-G05: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK (osnovni)/ 

jeziku/mesecih 

 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so 

podatki o številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni po jeziku 

gradiva (domačem in ostalih)  za definirane osnovne vrstilce UDK 

(upoštevan lokalni šifrant UDK za statistiko (CODE 85)). Izpis vsebuje 

stolpce za vse mesece, ne glede na to, ali se je gradivo izposojalo ali 

ne. Pri vhodnem parametru "Transakcija" so privzeto določene vse 

transakcije
9
, 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 

                                                      
6
 Gl. opombo pod št. 2. 

7
 Gl. opombo pod št. 1. 

8
 Gl. opombo pod št. 2. 

9
 Gl. opombo pod št. 1. 
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transakcije izposoje (npr. uporabniška imena
10

: 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. 

 

 I-STA-G06: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/kategoriji člana 

(šolske knjižnice) 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so 

podatki o številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni glede na vrsto 

gradiva v skupine: Knjige – skupaj, Knjige – leposlovje, Serijske 

publikacije in  Neknjižno gradivo. Po stolpcih so podatki razvrščeni 

glede na skupine članov v šolskih knjižnicah: Učenci ali dijaki, 

Študenti in Drugi. Pri vhodnem parametru "Transakcija" so privzeto 

določene vse transakcije
11

, 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
12

: 

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. 

 

 I-STA-G07: Izposoja gradiva – po oddelku šole/aktivnih mesecih 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so 

podatki o številu izvodov gradiva, ki so si ga izposodili člani, 

razvrščeni po oddelku šole. Izpis vsebuje stolpce samo za tiste mesece, 

ko se je gradivo izposojalo (aktivni meseci). Pri vhodnem parametru 

"Transakcija" so privzeto določene vse transakcije
13

, 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
14

: 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. 

                                                      
10

 Gl. opombo pod št. 2. 
11

 Gl. opombo pod št. 1. 
12

 Gl. opombo pod št. 2. 
13

 Gl. opombo pod št. 1. 
14

 Gl. opombo pod št. 2. 
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 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. 

 

 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 (odrasli, otroci) 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. 

 

 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 

                                                      
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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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), odrasli (druge kategorije članov) in drugi 

(organizacijske enote ustanove, pravne osebe - zunanje ustanove in 

enote za medoddelčno izposojo). 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. 

 

 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), odrasli (druge kategorije članov) in ostali 

(organizacijske enote ustanove, pravne osebe - zunanje ustanove in 

enote za medoddelčno izposojo). 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. 

 

 I-STA-G12: Izposoja gradiva – po financerju/gradivu/kategoriji 

člana 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so 

podatki o številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni za 

posameznega financerja glede na leposlovno in neleposlovno gradivo 

(upoštevan lokalni šifrant UDK za statistiko (CODE 85)). Po stolpcih 

so podatki razvrščeni glede na skupine članov: mladi (predšolski otroci 

                                                      
19

 Gl. opombo pod št. 1. 
20

 Gl. opombo pod št. 2. 
21

 Gl. opombo pod št. 1. 
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in osnovnošolci), odrasli (druge kategorije članov) in drugi 

(organizacijske enote ustanove, pravne osebe - zunanje ustanove in 

enote za medoddelčno izposojo). Pri vhodnem parametru "Transakcija" 

so privzeto zajete vse transakcije
22

, 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 (npr. uporabniška 

imena
23

: 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.2.2 Transakcije 

 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 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
24

: 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. 

 

 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 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. 

                                                      
22

 Gl. opombo pod št. 1. 
23

 Gl. opombo pod št. 2. 
24

 Gl. opombo pod št. 2. 
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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
25

: 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. 

 

 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 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
26

: 

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.2.3 Obisk 

 I-STA-O01: Obisk članov – po kategoriji člana/mesecih 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. 

Kot en obisk člana se štejejo transakcije
27

 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 

                                                      
25

 Gl. opombo pod št. 2. 
26

 Gl. opombo pod št. 2. 
27

 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, vračilo gradiva z 

zadržkom, evidentiranje izgube gradiva, začetek kroženja ser. publikacije, zaključek kroženja ser. 

publikacije, rezervacija za čitalnico, medknjižnična izposoja, medknjižnično vračilo, evidentiranje 

plačila, obiski člana in nečlana, evidentirani z metodo Evidentiraj obisk. 
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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. 

 

 I-STA-O02: Obisk članov – po kategoriji člana/dnevih 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. 

Kot en obisk člana se štejejo transakcije
28

 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). 

 

 I-STA-O03: Obisk članov – po oddelku šole/mesecih 

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 članov so 

razvrščeni glede na njihov oddelek šole po posameznih mesecih. 

 

 I-STA-O04: Obisk članov – po oddelku šole/dnevih 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. 

Kot en obisk člana se štejejo transakcije
30

 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 

                                                      
28

 Gl. opombo pod št. 27. 
29

 Gl. opombo pod št. 27. 
30

 Gl. opombo pod št. 27. 
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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 dnevih. 

 

 I-STA-O05: Obisk članov – po občini/kategoriji člana 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. 

Kot en obisk člana se štejejo transakcije
31

 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. 

 

 I-STA-O06: 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
32

, 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 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. 

 

 I-STA-O07: Obisk članov – po urah/dnevih 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. 

Kot en obisk člana se štejejo transakcije
33

 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 uro in dneve,  ki smo jih zajeli v izbranem 

obdobju. 
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 Gl. opombo pod št. 27. 
33
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B.2.3.1 Obisk po transakcijah 

Statistike za izposojo, ki prikazujejo podatke o obiskih članov za določene 

transakcije, se pripravijo na osnovi podatkov o transakcijah,  ki se evidentirajo 

s programskim segmentom COBISS3/Izposoja. Oblikovno so statistike te 

skupine enake statistikam iz osnovne skupine (gl. pogl. B.2.3). Razlikujejo pa 

se po tem, da lahko pridobimo podatke o obiskih članov za eno ali več 

posameznih transakcij izposoje. Pri štetju obiska članov se upoštevajo samo 

tiste transakcije izposoje, ki smo jih izbrali pri parametru izpisa. Posebnost te 

skupini statistik je, da moramo na dodatnem zavihku Parametri izpisa določiti 

posamezno transakcijo izposoje (določimo lahko tudi več transakcij), kar je 

obvezen podatek. Ko kliknemo na gumb Transakcija, se ponudi šifrant vseh 

tistih transakcij, ki se lahko upoštevajo pri pripravi statistike obiska članov po 

transakcijah. Izbrati moramo eno ali več transakcij, za katere želimo, da se 

upoštevajo pri izdelavi statistike obiska članov po transakcijah. 

Če npr. želimo izdelati statistiko obiska članov zaradi transakcije izposoje na 

dom in izposoje v čitalnico, v šifrantu transakcij izberemo samo ti dve 

transakciji: 

11 – izposoja na dom 

12 – izposoja v čitalnico 

 

Izbrane transakcije potrdimo z gumbom V redu ali prekličemo izbiro transakcij 

z gumbom Prekliči. 

 

Opozorilo: 

V skupini statistik obiskov po transakcijah I-STA-OT... se lahko pridobi 

podatek o obiskih nečlanov (transakcija 29 – obisk nečlana) samo za obdobje 

od 7. 12. 2015 naprej. Za predhodna obdobja je ta podatek možno pridobiti s 

statistikami transakcij I-STA-T.... 

 

 I-STA-OT01: Obisk članov – po kategoriji člana/mesecih 

(transakcije) 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici zaradi posamezne 

transakcije ali skupine transakcij v izbranem obdobju. Kot en obisk 

člana se štejejo izbrane transakcije člana v istem oddelku v nekem 

določenem obdobju. Privzeta vrednost obdobja za upoštevanje obiska 

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. 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
34

: 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 
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parametra ne določimo, se izpis pripravi za vse oddelke. Podatki o 

številu obiskov so razvrščeni glede na kategorijo članov po posameznih 

mesecih. 

 

 I-STA-OT02: Obisk članov – po kategoriji člana/dnevih 

(transakcije) 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici zaradi posamezne 

transakcije ali skupine transakcij v izbranem obdobju. Kot en obisk 

člana se štejejo izbrane transakcije člana v istem oddelku v nekem 

določenem obdobju. Privzeta vrednost obdobja za upoštevanje obiska 

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. 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
35

: 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. Podatki o 

številu obiskov so razvrščeni glede na kategorijo članov po posameznih 

dnevih. 

 

 I-STA-OT03: Obisk članov – po oddelku šole/mesecih (transakcije) 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici zaradi posamezne 

transakcije ali skupine transakcij v izbranem obdobju. Kot en obisk 

člana se štejejo izbrane transakcije člana v istem oddelku v nekem 

določenem obdobju. Privzeta vrednost obdobja za upoštevanje obiska 

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. 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
36

: 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. Podatki o 

številu obiskov članov so razvrščeni glede na njihov oddelek šole po 

posameznih mesecih.  

 

 I-STA-OT04: Obisk članov – po oddelku šole/dnevih (transakcije) 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici zaradi posamezne 

transakcije ali skupine transakcij v izbranem obdobju. Kot en obisk 
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člana se štejejo izbrane transakcije člana v istem oddelku v nekem 

določenem obdobju. Privzeta vrednost obdobja za upoštevanje obiska 

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. 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
37

: 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. Podatki o 

številu obiskov članov so razvrščeni glede na njihov oddelek šole po 

posameznih dnevih. 

 

 I-STA-OT05: Obisk članov – po občini/kategoriji člana 

(transakcije) 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici zaradi posamezne 

transakcije ali skupine transakcij v izbranem obdobju. Kot en obisk 

člana se štejejo izbrane transakcije člana v istem oddelku v nekem 

določenem obdobju. Privzeta vrednost obdobja za upoštevanje obiska 

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. 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
38

: 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. Podatki o 

številu obiskov so razvrščeni glede na posamezno občino po 

posameznih kategorijah članov. 

 

 I-STA-OT06:  Obisk članov – po postajališčih bibliobusa/kategoriji 

člana (transakcije) 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici zaradi posamezne 

transakcije ali skupine transakcij v izbranem obdobju. Kot en obisk 

člana se štejejo izbrane transakcije člana v istem oddelku v nekem 

določenem obdobju. Privzeta vrednost obdobja za upoštevanje obiska 

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. Na razpolago je tudi vhodni parameter "Uporabniško ime", kjer 

je privzeta prazna vrednost. Po potrebi lahko določimo uporabniško 
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ime, pod katerim so bile izvedene transakcije izposoje (npr. 

uporabniška imena
39

: EBookService, OPAC, knjigomat1).  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. Podatki o številu obiskov so 

razvrščeni glede na posamezna postajališča po kategorijah članov. 

 

 I-STA-OT07: Obisk članov – po urah/dnevih (transakcije) 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici zaradi posamezne 

transakcije ali skupine transakcij v izbranem obdobju. Kot en obisk 

člana se štejejo izbrane transakcije člana v istem oddelku v nekem 

določenem obdobju. Privzeta vrednost obdobja za upoštevanje obiska 

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. 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
40

: 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. Podatki o 

številu obiskov so razvrščeni glede na posamezno uro in dneve,  ki smo 

jih zajeli v izbranem obdobju. 

B.2.4 Aktivni člani 

 I-STA-A01: 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" so že privzete 

vse tiste transakcije, ki se upoštevajo kot aktivnost 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
41

: EBookService, OPAC, 

knjigomat1). Če  vhodnega parametra ne določimo, se pri pripravi 

statistike upoštevajo vsa uporabniška imena. 
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 I-STA-A02: 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" so že privzete vse tiste transakcije, ki se 

upoštevajo kot aktivnost člana. 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
42

: 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". 

 

 I-STA-A03: 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" so že privzete vse tiste transakcije, 

ki se upoštevajo kot aktivnost člana. 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
43

: 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". 

 

 I-STA-A04: 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" so že 

privzete vse tiste transakcije, ki se upoštevajo kot aktivnost člana. 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 

                                                      
42

 Gl. opombo pod št. 2. 
43

 Gl. opombo pod št. 2. 



COBISS3/Izposoja COBISS 

 

Dodatek B.2-16 © IZUM, marec 2016 

 

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. 

 

 I-STA-A05: Aktivni člani – po kategoriji  člana (po preteku leta 

prehoda na COBISS3/Izposojo) 

Izpis je namenjen izključno knjižnicam, ki so prešle iz 

COBISS2/Izposoje na COBISS3/Izposojo. Vsebuje podatke o aktivnih 

članih v letu, ko je knjižnica izvedla prehod na COBISS3/Izposojo. 

Statistika se lahko pripravi šele v naslednjem letu, po preteku leta 

prehoda (če je knjižnica npr. izvedla prehod v letu 2015, se lahko ta 

statistika pripravi šele od dne 01.01.2016 naprej).  Kot aktivni člani se 

štejejo člani, ki so v letu prehoda obiskali knjižnico vsaj enkrat. 

Podatki o številu aktivnih članov so razvrščeni glede na kategorijo 

člana.  Pri pripravi izpisa ni na razpolago nobenih vhodnih parametrov. 

Statistični podatki se pripravijo na osnovi vnaprej določenih kriterijev, 

ki so skupni vsem knjižnicam za leto prehoda na programsko opremo 

COBISS3/Izposoja. 

 

 I-STA-A06: Aktivni člani – po kategoriji  člana (za leto prehoda na 

COBISS3/Izposojo) 

Izpis je namenjen izključno knjižnicam, ki so prešle iz 

COBISS2/Izposoje na COBISS3/Izposojo. Namenjen je pripravi 

podatkov o aktivnih članih za leto prehoda na COBISS3/Izposojo. V 

vhodni parameter "Datum zadnjega obiska" se takole vpišeta začetek in 

konec obdobja, za katero se upoštevajo obiski: od 01.01.<tekoče leto> 

do obvezno datuma priprave izpisa. Pravilne statistične podatke dobite 

le, če izpis pripravite za celotno obdobje od začetka leta prehoda do 

dne izdelave izpisa. 

 

Primer:  

Če želi knjižnica vsak mesec spremljati aktivnost članov tudi v 

tekočem letu prehoda in želi poznati število aktivnih članov od začetka 

leta do konca septembra 2015, mora pripraviti statistiko aktivnih 

članov do konca meseca septembra. Obvezno jo pripravi prvi delovni 

dan zjutraj v naslednjem mesecu – to je v oktobru. V vhodni parameter 

"Datum zadnjega obiska" vpiše obdobje od 01.01.2015 do 30.09. 2015. 

 

Podatki o številu aktivnih članov za izbrano obdobje v letu prehoda so 

razvrščeni glede na kategorijo člana. 
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