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Opozorilo: 

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

namen kopiramo ustrezno sistemsko spremenljivko med uporabniške 

spremenljivke in tam spremenimo besedilo. 

2.4.2 Oblikovanje in pošiljanje splošnih obvestil 

Splošno obvestilo oblikujemo in pošljemo na naslednji način: 

 

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

Odpre se okno Splošno obvestilo, kjer lahko določimo: 

 vsebino obvestila 

S klikom na gumb Vnesite besedilo odpremo novo okno in vanj  

vpišemo besedilo obvestila ali ga prenesemo (kopiramo) iz kakega 

drugega dokumenta, če imamo vzorce besedil shranjene na svoji 

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

155 znakov. 

 

Nasvet: 

V splošnem obvestilu za pošiljanje po e-pošti lahko poljubno določimo naslov 

in pozdrav. V segmentu COBISS3/Izpisi v mapi Spremenljivke / Sistemske 

definicije / Izposoja / E-obvestila sta v ta namen vključeni spremenljivki 

Naslov splošnega obvestila in Splošno obvestilo – pozdrav. Če želimo 

spremeniti privzeto vrednost, kopiramo spremenljivko v mapo Uporabniške 

definicije in vsebino poljubno spremenimo. Če v e-obvestilu ne želimo 

pozdrava, vsebino spremenljivke zbrišemo, da bo prazna.  

 

 način obveščanja 

Pod izbranimi načini obveščanja so vidni in privzeto določeni tisti 

načini obveščanja, ki jih je knjižnica pri vrsti obvestila Splošna 

obvestila določila z metodo Domača knjižnica / Elektronsko 

obveščanje. Če knjižnica ne želi poslati splošnega obvestila s privzeto 

določenimi načini obveščanja, mora iz ustreznega potrditvenega polja 

umakniti kljukico. 

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

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

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

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

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

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

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

Poišči vse. 

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

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

želimo pred distribucijo še preveriti izgled obvestila, testno pošljemo 

obvestilo na svojo destinacijo.  

 

Opozorilo:  

Poslana obvestila se shranjujejo v razredu Obvestilo, kjer jih lahko 

poiščemo in pregledujemo ter po potrebi ponovno pošljemo. 
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2.5 KONTAKTNI PODATKI IN INFORMACIJE ZA 

COBISS/OPAC 

Priporočljivo je, da knjižnica na svoji spletni strani objavi kontaktne podatke 

knjižnice v zvezi s servisom Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u (npr. telefon 

in e-naslov za informacije, posebna obvestila ipd.). Naslov spletne strani, kjer 

smo objavili te podatke, določimo z metodo Domača knjižnica / Kontaktni 

podatki in informacije za COBISS/OPAC. Stran je članom dostopna preko 

povezave v servisu Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u. V knjižnicah z oddelki 

je priporočljivo objaviti kontaktne podatke za posamezne oddelke knjižnice. 

Po izbiri metode Domača knjižnica / Kontaktni podatki in informacije za 

COBISS/OPAC se odpre okno, kjer je možno vpisati: 

 pri "Kontakt. podat. in info. (COBISS/OPAC)" vpišemo naslov spletne 

strani, kjer smo objavili kontaktne podatke in obvestila v zvezi s 

servisom Moja knjižnica 

 pri "E-naslov za rezervacije" vpišemo naslov e-pošte knjižnice, na 

katerega želimo prejemati obvestila o rezervacijah prostih izvodov, ki 

so bile izvedene preko COBISS/OPAC-a; v knjižnicah z oddelki 

vpišemo naslov e- pošte za vsak posamezni oddelek pri podatkih o 

oddelku 

 pri "E-naslov za kopije obvestil" vpišemo naslov, na katerega želimo 

prejemati kopije e-obvestil.  

 

Nasvet: 

Če ima knjižnica oddelke in želi, da se kopije e-obvestil za posamezni 

oddelek pošiljajo na poseben e-naslov, se ta naslov vpiše v urejevalniku 

Oddelek pri "E-naslov za kopije e-obvestil". 

 

 sporočila, ki se izpisujejo ob rezervaciji gradiva preko  

COBISS/OPAC-a: 

 sporočilo ob neuspešni rezervaciji, ker član ni naročen na e-

obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu; sporočilo se izpiše 

samo, če je bila na zahtevo knjižnice vključena ustrezna nastavitev  

 sporočilo ob uspešni rezervaciji prostega gradiva; sestavljeno je iz 

zapisa o uspešnosti rezervacije, datuma poteka veljavnosti 

rezervacije in opombe v zvezi s prevzemom gradiva 

 sporočilo ob uspešni rezervaciji neprostega gradiva; sestavljeno je iz 

zapisa o uspešnosti rezervacije in datuma poteka veljavnosti 

rezervacije 

 

V poljih za sporočila so privzete vrednosti, ki jih po potrebi spremenimo: 

 Pri "Rez. ni možna" je privzeto besedilo sporočila, ki se izpiše ob 
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neuspešni rezervaciji: Gradivo ni rezervirano. Knjižnica ne dovoli 

rezervirati gradiva v servisu Moja knjižnica, ker v svojem profilu med 

nastavitvami niste izbrali e-obveščanja o prispelem rezerviranem 

gradivu (e-pošto ali SMS-obvestila). Prosimo, nastavite parametre za 

e-obveščanje v servisu Moja knjižnica (v oknu E-obveščanje) ali 

poiščite pomoč v najbližji enoti knjižnice. 

 Pri "Status O" je privzeto besedilo prvega dela sporočila, ki se izpiše ob 

uspešni rezervaciji prostega gradiva: Prejeli smo vaš zahtevek za 

rezervacijo gradiva. 

 Pri "Status O – velja do" je privzeto besedilo drugega dela sporočila, ki 

se izpiše ob uspešni rezervaciji prostega gradiva: Izbrano gradivo bo 

čakalo v knjižnici do; besedilu se na koncu programsko doda datum 

poteka veljavnosti rezervacije 

 Pri "Status O – opomba" je privzeto besedilo tretjega dela sporočila, ki 

se izpiše ob uspešni rezervaciji prostega gradiva: Priporočamo, da pred 

prevzemom preverite status gradiva v izposoji. 

 Pri "Status R" je privzeto besedilo prvega dela sporočila, ki se izpiše ob 

uspešni rezervaciji neprostega gradiva: Rezervirali ste gradivo, ki ni 

prosto. Ko bo dostopno, vas bo knjižnica obvestila v skladu z izbranim 

načinom obveščanja.  

 Pri "Status R – velja do" je privzeto besedilo drugega dela sporočila, ki 

se izpiše ob uspešni rezervaciji neprostega gradiva: Rezervacija gradiva 

velja do;  besedilu se na koncu programsko doda datum poteka 

veljavnosti rezervacije. 
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2.6 OMEJITVE POSLOVANJA  

Različne omejitve pri postopkih v izposoji vzdržujemo z metodo Domača 

knjižnica / Omejitve poslovanja. Veljavnost nekaterih omejitev lahko 

določimo za vse člane iste kategorije (npr. obdobje veljavnosti članstva), 

veljavnost drugih pa za vse gradivo določene vrste (npr. omejitev števila 

rezervacij). V knjižnicah z oddelki je možno določiti različne omejitve za 

posamezne oddelke, razen  tiste vrste omejitev, ki se nanašajo na veljavnost 

članstva.  

Določimo lahko: 

 Omejitev števila izposojenih izvodov na dom 

Omejitev se upošteva ob izposoji gradiva na dom. Če je pri 

posameznem članu ta omejitev že določena pri "Omejitev štev. izp. 

izvodov (I)", ima prednost pred omejitvijo, ki je določena za to 

kategorijo članov. 

 Omejitev števila izposojenih izvodov v čitalnico 

Omejitev se upošteva ob izposoji gradiva v čitalnico. Če je pri 

posameznem članu ta omejitev že določena pri "Omejitev štev. izp. 

izvodov (I)", ima prednost pred omejitvijo, ki je določena za to 

kategorijo članov. 

 Omejitev števila podaljšanj roka izposoje v COBISS/OPAC 

Omejitev se upošteva ob podaljšanju roka izposoje v servisu Moja 

knjižnica v COBISS/OPAC-u. Če je pri posameznem članu ta omejitev 

že določena pri "Omejitev podaljš. (I)", ima prednost pred omejitvijo, 

ki je določena določena za to kategorijo članov. 

 Omejitev števila podaljšanj roka izposoje v knjižnici 

Omejitev se upošteva ob podaljšanju roka izposoje v knjižnici. Če je 

pri posameznem članu ta omejitev že določena pri "Omejitev podaljš. 

(I)", ima prednost pred omejitvijo, ki je določena določena za to 

kategorijo članov.  

 Omejitev števila podaljšanj roka izposoje preko bibliofona 

 Omejitev števila podaljšanj roka izposoje na knjigomatu 

 Omejitev števila rezervacij pri članu za rezervacije v knjižnici 

Omejitev določimo, če želimo omejiti število rezervacij prostega in 

neprostega gradiva pri članu. Omejitev se upošteva ob rezervaciji 

gradiva v knjižnici. Če je pri posameznem članu ta omejitev že 

določena pri "Omejitev štev. rezervacij (I)", ima prednost pred 

omejitvijo, ki je določena za to kategorijo članov. 

 Omejitev števila rezervacij pri članu za rezervacije v COBISS/ 

OPAC-u 
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Omejitev določimo, če želimo omejiti število rezervacij prostega in 

neprostega gradiva, ki jih lahko član izvede v COBISS/OPAC-u. Če je 

pri posameznem članu ta omejitev že določena pri "Omejitev štev. 

rezervacij (I)", ima prednost pred omejitvijo, ki je določena za to 

kategorijo članov. Če število rezervacij v COBISS/OPAC-u ni 

omejeno, je pa v knjižnici določena omejitev za rezervacije, se za člana 

upošteva slednja. 

 Omejitev števila rezervacij pri gradivu 

Omejitev določimo, če želimo omejiti dolžino čakalnih vrst pri 

rezervacijah neprostega gradiva. Vpišemo največje možno število 

članov, ki se lahko uvrstijo v čakalno vrsto. Omejitev se upošteva tako 

ob rezervaciji gradiva v knjižnici kot tudi v COBISS/OPAC-u. 

 Datum poteka članstva 

Določimo ga v knjižnicah, kjer je potek članstva vezan na neki določen 

datum (npr. na zaključek šolskega leta). Tako določen datum se bo 

upošteval pri programskem evidentiranju veljavnosti članstva oziroma 

pri podaljšanju članstva ob programskem evidentiranju terjatve za 

članarino. Ta datum pa se ne upošteva pri tistih kategorijah članov, za 

katere smo določili obdobje veljavnosti članstva.  

 Obdobje veljavnosti članstva 

Obdobje veljavnosti članstva se upošteva pri programskem 

evidentiranju veljavnosti članstva oziroma pri podaljšanju članstva ob 

programskem evidentiranju terjatve za članarino. Za posamezne 

kategorije članov je možno določiti različna obdobja. Obdobje vpišemo 

v obliki no, kjer je n številka, o pa obdobje (d – dan, w – teden, m – 

mesec, y – leto, npr. 3m za tri mesece). 

 

1. V razredu Domača knjižnica izberemo metodo Omejitve poslovanja. 

Odpre se okno Izbira vrste omejitve.  

2. Označimo omejitev in izbiro potrdimo s klikom na gumb V redu. 

Če smo izbrali vrsto omejitve Omejitev štev. izp. izvodov –  na dom ali 

Omejitev štev. izp. izvodov –  v čitalnico se odpre okno, kjer lahko 

določimo, ali bo omejitev veljala v posameznem oddelku ali za celo 

knjižnico (Domača knjižnica). 

 

Opozorilo:  

Če smo določili, da velja omejitev za celotno knjižnico (v knjižnici z 

oddelki), ni treba določati omejitev v posameznih oddelkih te knjižnice. Če 

pa smo določili omejitev za celotno knjižnico in posamezni oddelek hkrati, 

se upošteva samo omejitev, določena za posamezni oddelek. 

 

3. Odpre se okno za vnos omejitev. 

 Če smo izbrali katero od vrst omejitev, ki se nanašajo na omejitev 

števila izposojenih izvodov, lahko določimo različne omejitve za 

  

 

  
 

Zavihek Info  

 

Postopek 



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, september 2016 2.6-3 

 

posamezne vrste gradiva (vrstice v tabeli) in posamezne kategorije 

članov (stolpci v tabeli). Omejitve za posamezne "podvrste" gradiva 

(npr. knjige – leposlovje) se upoštevajo na osnovi vnosa v podpolje 

675s. Če v podpolje 675s ("UDK – Statistika") vpisujemo kode za 

vsebino 82 (leposlovje), 78 (glasba) ali 79* (zabavna vsebina), je 

priporočljivo vnesti omejitve tudi za "podvrste" gradiva. 

 

Nasvet: 

Mogoče je določiti tudi največje možno število izposojenih izvodov ne 

glede na vrsto gradiva. To število vpišemo v rubriki "skupna omejitev".  

Če so določene tudi omejitve največjega števila izposojenih izvodov za 

posamezno vrsto gradiva, se upoštevajo tudi te omejitve. V tem primeru si 

lahko član izposodi največje možno število izvodov posamezne vrste 

gradiva, skupno število vseh izposojenih izvodov pa ne sme presegati 

števila, določenega s skupno omejitvijo. 

 

 Če smo izbrali katero od vrst omejitev, ki se nanašajo na omejitev 

števila podaljšanj roka izposoje ali omejitev števila rezervacij pri članu, 

se odpre okno, kjer lahko določimo različne omejitve za posamezne 

kategorije članov (vrstice v tabeli). V knjižnicah z oddelki lahko 

določimo različne omejitve za posamezne oddelke (stolpci v tabeli), 

vendar v tem primeru ne vnašamo hkrati omejitev za domačo knjižnico 

(1. stolpec tabele). 

 Če smo izbrali katero od vrst omejitev, ki se nanašajo na omejitev 

števila rezervacij pri gradivu, se odpre okno, kjer lahko določimo 

različne omejitve za posamezne vrste gradiva (vrstice v tabeli). V 

knjižnicah z oddelki lahko določimo različne omejitve za posamezne 

oddelke (stolpci v tabeli), vendar v tem primeru ne vnašamo hkrati 

omejitev za domačo knjižnico (1. stolpec tabele). 

 Če smo izbrali vrsto omejitve Datum poteka članstva, se odpre okno za 

vnos datuma. 

 Če smo izbrali vrsto omejitve Veljavnost članstva, se odpre okno, kjer 

lahko določimo različne omejitve za posamezne kategorije članov 

(vrstice v tabeli). 

 

Nasvet: 

Če velja enaka omejitev npr. za vse kategorije članov, lahko kopiramo 

vrednost tako, da vrednost vpišemo v eno celico tabele, jo označimo z 

miško in pritisnemo tipki <Ctr> <C>, nato z miško označimo celice v 

tabeli, v katere želimo kopirati označeno vrednost in zatem s pritiskom na 

tipki <Ctrl> <V> kopiramo vrednost. 

 

4. Spremembe shranimo s klikom na gumb V redu. 
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Nasvet:  

Pri vnosu podatkov se lahko med posameznimi polji pomikamo tudi s tipko 

<Tab>, spustne sezname odpiramo s tipko za pomik <dol>, šifrirane podatke 

vnesemo brez odpiranja šifranta, če jih seveda poznamo ipd.   

3.1.2.1 Vnos splošnih podatkov 

Splošne podatke vnašamo v urejevalniku Član/Splošno. 

 

1. Pri "Ime" in "Priimek" vnesemo z veliko začetnico ime in priimek člana. 

Vnos teh dveh podatkov je obvezen. 

 

Nasvet: 

Diakritične znake vnašamo tako, da v vnosnem polju pritisnemo tipki 

<Ctrl> + <S> in v oknu Nabor znakov COBISS izberemo želeni znak 

(postopek je opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3, gl. pogl. 

6.1.2).  

 

2. Pri "Datum rojstva" vnesemo datum rojstva. Podatek je obvezen zaradi 

kontrole morebitnih duplikatov. 

Če v bazi članov že obstaja član z istim priimkom, imenom in datumom 

rojstva, se v novem oknu izpišejo opozorilo in podatki o članu ali članih z 

enakimi podatki.  

S posebnim parametrom je možno na zahtevo knjižnice izključiti obveznost 

tega podatka. V tem primeru se pri kontroli duplikatov preverja samo ime 

in priimek člana. 

3. Iz spustnega seznama izberemo spol člana. 

4. Pri "Državljanstvo" vpišemo oznako državljanstva ali jo poiščemo in 

prenesemo iz šifranta. 

5. Pri "Ime in priimek skrbnika/poroka" vpišemo ime in priimek starša ali 

skrbnika pri predšolskih, osnovnošolskih ali srednješolskih otrocih ali 

poroka pri tujih državljanih.  

S posebnim parametrom je možno na zahtevo knjižnice določiti, da je ta 

podatek obvezen pri predšolskih in osnovnošolskih otrocih ter tudi pri 

članih kategorije 013 – tuji državljani. 

6. Pri "Občina stalnega bivališča" vpišemo oznako občine stalnega bivališča 

člana. Če je ne poznamo, jo poiščemo in prenesemo iz šifranta. 

7. V spustnem seznamu izberemo kategorijo člana. Podatek je obvezen. 

 

 

 

 

Postopek 
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Opozorilo:  

Za predšolske, osnovnošolske in srednješolske otroke se pri shranjevanju 

podatkov o članu preverja ustreznost izbrane kategorije glede na starost 

člana in se izpiše opozorilo, če je: 

– predšolski otrok starejši od 7 let 

– osnovnošolec starejši od 15 let 

– srednješolec starejši od 19 let 

 

8. S klikom na gumb Nadrejeni član določimo povezavo na nadrejenega 

člana (pri članih kategorije 019 – družinska izkaznica) ali partnerja (pri 

članih kategorije 125 – pravne osebe – zun. ustanove) (gl. pogl. 3.1.3). 

9. S klikom na gumb Opomba se odpre novo okno, v katerega lahko vpišemo 

opombo o članu. Vpisati je možno več opomb, pri čemer se programsko 

zabeležita uporabniško ime knjižničarja, ki je opombo vpisal, v knjižnici z 

oddelki pa tudi oddelek, v katerem je bil takrat prijavljen ter datum vpisa.  

10. S klikom na gumb Privilegiji se odpre novo okno, v katerem označimo 

privilegije člana. 

 

Privilegiji člana so lahko: 

 Dostop do baz podatkov OCLC 

Če ima član ta privilegij, ima dostop do baz podatkov OCLC preko 

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

oseba  knjižnice, ki je podpisala pristopno izjavo in ima pooblastilo 

LOAN_OCLC – dodelitev privilegija za dostop do baz podatkov OCLC. 

 Oprostitev članarine 

Če ima član ta privilegij, se mu ob vpisu in ob izteku članstva članarina 

ne obračuna. Ker je obračunavanje članarine vezano na kategorijo 

članov, je smiselno privilegij dodeliti samo posameznim članom tistih 

kategorij, pri katerih sicer članarino obračunavamo. 

 Oprostitev izposojnine 

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

izposoje ne obračunava izposojnina, ki jo sicer drugim članom za to 

vrsto gradiva zaračunavamo. 

 Oprostitev opominov 

Če ima član ta privilegij, ne prejema opominov za prekoračen rok 

izposoje, prav tako se mu stroški opominov ne zaračunajo. 

 Oprostitev zamudnine 

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

roka izposoje, zamudnina ne obračunava. 
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 Oprostitev stroškov rezervacije 

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

obračunajo stroški rezervacije. 

 

Opozorilo:  

Za urejanje navedenih privilegijev potrebujemo pooblastilo LOAN_PRV1 

– dodelitev privilegijev pri članu. Če nimamo pooblastila LOAN_PRV1, 

lahko dodeljene privilegije samo pregledujemo, ne moremo pa jih 

spreminjati. 

 

11. S klikom na gumb Omejitve se odpre novo okno, v katerem označimo 

omejitve člana. 

 

Za člana lahko veljajo naslednje omejitve: 

 Onemogočen obisk 

Če velja za člana ta omejitev, ni možno v oknu Gradivo domače 

knjižnice izvesti nobenega drugega postopka, razen vračila gradiva. 

Preden se odpre okno Gradivo domače knjižnice, se izpiše opozorilo. 

Član zaradi te omejitve prav tako ne more podaljšati roka izposoje ali 

rezervirati gradiva preko COBISS/OPAC-a. 

 Samo dostop do interneta 

Če velja za člana ta omejitev, ni možno v oknu Gradivo domače 

knjižnice izvesti nobenega drugega postopka razen vračila gradiva in 

evidentiranja obiska na internetu (segment COBISS3/Izposoja tega 

trenutno še ne podpira). Preden se odpre okno Gradivo domače 

knjižnice za člana s to omejitvijo, se izpiše opozorilo. Član zaradi te 

omejitve prav tako ne more podaljšati roka izposoje ali rezervirati 

gradiva preko COBISS/OPAC-a. 

 Prepoved izposoje na dom 

Če velja za člana ta omejitev, gradiva ne moremo izposoditi na dom 

(izbirni gumb Na dom v oknu Gradivo domače knjižnice je 

neaktiven), lahko pa ga izposodimo v čitalnico. Član zaradi te omejitve 

prav tako ne more podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva preko 

COBISS/OPAC-a. Preden se odpre okno Gradivo domače knjižnice 

za člana s to omejitvijo, se izpiše opozorilo. 

 Onemogočeno podaljšanje 

Če velja za člana ta omejitev, ni mogoče podaljšati roka izposoje za  

izposojeno gradivo (gumb Podaljšaj v oknu Gradivo domače 

knjižnice je neaktiven). Lahko pa spremenimo datum poteka tako, da 

dvakrat kliknemo datum poteka in vpišemo nov datum. Član zaradi te 

omejitve prav tako ne more podaljšati roka izposoje preko 

COBISS/OPAC-a.  

 Prepoved rezervacij  preko COBISS/OPAC-a 

Če velja za člana ta omejitev, član ne more rezervirati gradiva preko 
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COBISS/OPAC-a, lahko pa si rezervira gradivo v knjižnici.  

 Zadržana izkaznica 

Ta omejitev se nastavi programsko v primeru zlorabe na knjigomatu, 

lahko pa jo tudi ročno nastavimo. Če velja za člana ta omejitev, ni 

možno izvesti nobenega od postopkov v oknu Gradivo domače 

knjižnice, razen vračila gradiva. Preden se odpre okno Gradivo 

domače knjižnice, se izpiše opozorilo. Član zaradi te omejitve prav 

tako ne more podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva preko 

COBISS/OPAC-a. 

 Izgubljena izkaznica 

To omejitev postavimo, če je član izgubil člansko izkaznico in 

uporablja dvojnico z isto številko. Preden se odpre okno Gradivo 

domače knjižnice, se izpiše opozorilo. Na ta način lahko preverimo 

izkaznico in preprečimo morebitno zlorabo, če je bila originalna 

izkaznica ukradena.  

 Najdena izkaznica 

To omejitev postavimo, če je bila članska izkaznica, ki jo je član 

izgubil ali nekje pozabil, najdena. Če je bila pred tem postavljena 

omejitev izgubljena izkaznica, jo sedaj ukinemo. Smiselno je v 

opombo o članu vpisati tudi lokacijo, kje izkaznica čaka, če ima 

knjižnica več ločenih oddelkov. Preden se odpre okno Gradivo 

domače knjižnice, se izpiše opozorilo. Ko članu  vrnemo izkaznico, 

omejitev ukinemo. 

 Ni dostopa do informacijskih virov 

Če velja za člana ta omejitev, ni možno dostopati do zunanjih 

ponudnikov informacijskih virov. Ta nastavitev je primerna za 

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

omogočen oddaljeni dostop.  

 Prepoved naročil MI preko COBISS/OPAC-a  

Če velja za člana ta omejitev, nima dovoljenja za posredovanje 

zahtevka za MI preko COBISS/OPAC-a. 

 Onemogočena uporaba knjigomata 

Če velja za člana ta omejitev, ne more uporabljati knjigomata, lahko pa 

uporablja storitve pri izposojevalnem pultu v knjižnici. 

 Ni dostopa do baz članov 

Če velja za člana ta omejitev, član ne dovoli dostopa do svojih 

podatkov v drugih bazah (trenutno velja za Mestno knjižnico Ljubljana, 

ki uporablja referenčno bazo Urbana). 

 

Opozorilo:  

Za urejanje navedenih omejitev potrebujemo pooblastilo LOAN_PRV2 – 

dodelitev omejitev pri članu. Če nimamo pooblastila LOAN_PRV2, lahko 

dodeljene omejitve samo pregledujemo, ne moremo pa jih spreminjati. 
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12. Pri "Omejitev štev. izp. izvodov (I)" vpišemo največje število izvodov, ki si 

jih član lahko izposodi na dom ali v čitalnico. 

13. Pri "Omejitev podaljš. (I)" vpišemo število rokov podaljšanja, ki jih 

dovoljujemo članu po poteku roka izposoje.  

14. Pri  "Omejitev štev. rezervacij (I)" vpišemo največje število rezervacij pri 

članu. V knjižnicah z oddelki se upoštevajo vse rezervacije v različnih 

oddelkih. 

15. Pri "Jezik opominov" izberemo eno od petih jezikovnih variant, na osnovi 

katere se za člana izdela pripravljen opomin. Če podatek pri članu ne 

spremenimo, član prejme opomin v domačem jeziku, kar je privzeta 

vrednost tega atributa. 

16. Pri "Terjatve", "Neporavnani opomini", "Izgubil gradivo (I)" in "Datum 

zadnjega obiska" se podatki vpisujejo programsko, spremenimo lahko samo 

število izgubljenih izvodov pri "Izgubil gradivo (I)", s čimer zbrišemo 

indikator opomb LST. 

17. Pri "Datum zadnjega obiska" se izpiše datum zadnjega obiska ne glede na 

to, ali je bil obisk zabeležen v knjižnici ali zunaj nje (npr. v 

COBISS/OPAC-u) in ne glede na oddelek, v katerem je bil zabeležen. 

3.1.2.1.1 Vnos naslovov 

Podatke o naslovih vnesemo tako, da kliknemo zavihek Naslovi in uporabimo 

metodo Nov objekt. Odpre se novo okno, v katerem lahko izbiramo med 

poštnim in e-naslovom ter telefonsko številko. Glede na izbiro se odpre okno 

za vnos podatkov iz naslova. 

Določimo lahko naslednje: 

1. S klikom na gumb Uporaba se odpre novo okno, v katerem določimo, za 

kaj se bo naslov uporabljal; pri tem lahko izberemo več namenov za isti 

naslov. Pri atributu "Uporaba" vpis vrednosti ni obvezen. 

 

Opozorilo: 

Uporabo je možno določiti samo za poštne naslove! Uporabo e-naslova in 

številke mobilnega telefona določimo v nastavitvah za elektronsko 

obveščanje.  

 

Opozorilo: 

Če je za naslavljanje na opominih izbran naslov skrbnika/poroka, član pa 

je že dopolnil 18 let, se ob prehodu v urejevalnik Član in ob shranjevanju 

podatkov o članu izpiše sporočilo.  

Ko član dopolni starost 18 let, se ne glede na nastavitve opomin začne 

naslavljati na ime in priimek člana in ne več na ime in priimek 

skrbnika/poroka. To ne velja za člane kategorije 013 – tuji državljani. 

 

2. Iz spustnega seznama izberemo vrsto naslova ali telefonske številke. 

  

Postopek 
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3. Pri "Ulica in št." vpišemo podatek o ulici in hišni številki. Podatek je 

obvezen. 

4. Pri "Poštna št. in kraj" vpišemo poštno številko ali jo poiščemo in 

prenesemo iz šifranta. Pri tujih državljanih vpišemo poštno številko in ime 

kraja. Podatek je obvezen. 

5. Pri "Država" vpišemo oznako države ali jo poiščemo in prenesemo iz 

šifranta. 

6. Pri "Telefonska številka" vpišemo telefonsko številko. 

7. Pri "Vrsta tel. št." v spustnem seznamu izberemo vrsto telefonske številke. 

8. Pri "E-naslov" vpišemo elektronski naslov.  

 

Opozorilo: 

Pri članu je vnos poštnega naslova stalnega bivališča obvezen. Na zahtevo 

knjižnice lahko s posebnim parametrom določimo, da podatek ni obvezen. 

 

Opozorilo: 

Naslove za e-obveščanje (e-naslov in SMS-naslov) vnesemo v oknu E-

obveščanje, ki ga odpremo s klikom na gumb E-obveščanje. 

 

Nasvet: 

Če želimo izpisati nalepko z naslovom člana, v razredu Član poiščemo člana in 

nato izberemo metodo Objekt / Natisni nalepko z naslovom člana (gl. tudi 

priročnik COBISS3/Medknjižnična izposoja, pogl. 5.3.2). 

3.1.2.1.2 Vnos naslovov za e-obveščanje 

Naslove in nastavitve za elektronsko obveščanje vpišemo v posebnem oknu, ki 

se odpre po kliku na gumb E-obveščanje.Vpišemo lahko naslov e-pošte (e-

naslov) in številko mobilnega telefona (SMS-naslov) ter določimo, katere vrste 

obvestil bo član prejemal preko e-pošte in SMS-sporočil. Nastavitve načina 

obveščanja za posamezne vrste obvestil so odvisne od tega, katere načine 

obveščanja knjižnica sploh omogoča (gl. pogl. 2.4). 

 

 

 

Opozorilo: 

Naslove in nastavitve za e-obveščanje si praviloma nastavljajo člani sami 

preko spletnega COBISS/OPAC-a  v Moji knjižnici. 

 

Opozorilo: 

Nastavitve za potisna obvestila si nastavljajo člani sami preko mobilne verzije 

COBISS/OPAC-a , zato nastavitev v koloni Potisno obvestilo ne moremo 

spreminjati. 
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Opozorilo: 

Ob vnosu podatkov za e-obveščanje je treba člana opozoriti, da bo prejemal 

SMS-obvestila le, če je uporabnik storitev mobilnega operaterja, ki omogoča 

pošiljanje komercialnih SMS-sporočil, in  če pri njem ni preklical pošiljanja 

takšnih sporočil. 

 

Pri članu je možno tudi preveriti, ali je na številko za SMS-obveščanje, ki je 

vpisana pri "Št. mobilnega telefona", možno pošiljati SMS-obvestila.  

Včasih so člani, ki so imeli blokirano SMS-obveščanje, prepričani, da imajo 

blokado SMS-obveščanja odstranjeno, SMS-obvestil pa kljub temu ne 

prejemajo. S klikom na SMS-test je možno na številko za SMS-obveščanje 

poslati testno sporočilo. Če član potrdi, da je testno sporočilo prejel, pomeni, da 

je blokada odstranjena in da član torej SMS-obvestila prejema. Če član testnega 

SMS-sporočila ne prejme, pomeni, da ima komercialna sporočila še vedno 

blokirana, zato mora s svojim operaterjem urediti vse potrebno za odstranitev 

blokade. 

Testno SMS-sporočilo je brezplačno.  

3.1.2.1.3 Vnos alternativnih in neveljavnih številk 

Alternativno identifikacijsko številko vnesemo tako, da kliknemo zavihek 

Alternativne identifikacijske številke in gumb Nov objekt. Odpre se novo 

okno, v katerem vpisujemo: 

 Pri "Vrsta alternativne št." v spustnem seznamu izberemo vrsto 

alternativne številke. Podatek je obvezen. 

 Pri "Alternativna številka" vpišemo ali s čitalnikom vnesemo številko 

alternativne  izkaznice, s katero se bo član ob obisku knjižnice lahko 

identificiral. Pri vpisu alternativnih številk se programsko kontrolira 

podvojenost številke (ali ima drugi član enako vrednost istovrstne 

alternativne številke), pri istem članu pa je možno vpisati več enakih 

vrednosti alternativnih številk različne vrste in več istovrstnih 

alternativnih številk. 

 

Neveljavne številke se vpišejo programsko ob uporabi metode Član / 

Sprememba številke izkaznice, kadar član izgubi izkaznico. V urejevalniku 

podatkov o članu lahko te številke samo pogledamo pod zavihkom Neveljavne 

številke, tako da v oknu izberemo neveljavno številko in kliknemo gumb 

Pokaži.  

 

Nasvet: 

Številko izkaznice zbrisanega člana ali zbrisano alternativno številko, ki se je 

shranila med neveljavne številke, lahko sprostimo tako, da poiščemo 

neveljavno številko in jo zbrišemo z objektno metodo Zbriši neveljavno 

številko. 

  

  

Možnosti… 
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3.1.2.1.4 Vnos gesla za COBISS/OPAC 

Geslo za avtorizacijo v spletnem COBISS/OPAC-u vpišemo v posebnem oknu, 

ki se odpre po kliku na gumb Geslo. Ob vpisu gesla se na zaslonu izpišejo pike. 

Če član geslo pozabi, je treba določiti novo geslo.  

3.1.2.2 Vnos podatkov o šolanju in zaposlitvi 

S klikom na zavihek Šolanje, zaposlitev odpremo okno, v katerega po potrebi 

vnesemo podatke v zvezi s šolanjem ali zaposlitvijo člana. 

 

1. V spustnem seznamu izberemo vrsto šole. 

Na zahtevo knjižnice lahko s posebnim parametrom določimo privzeto 

vrednost za vrsto šole. 

 

Opozorilo: 

Če naša knjižnica sodi v okvir ustanov eVŠ (Evidenčni in analitski 

informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji), je vnos 

podatkov o šolanju v sistemu eVŠ omogočen z vključitvijo posebnega 

parametra na zavihku Šolanje, zaposlitev (gl. pogl. 3.1.2.2.1).  

 

2. Pri "Univerza" vpišemo kodo univerze ali jo poiščemo in prenesemo iz 

šifranta univerz. 

3. Pri "Ime šole" vpišemo kodo šole ali jo poiščemo in prenesemo iz šifranta. 

V odvisnosti od izbrane vrste šole lahko iščemo v šifrantu osnovnih in 

srednjih šol ali v šifrantu visokošolskih zavodov. 

Na zahtevo knjižnice lahko s posebnim parametrom določimo privzeto ime 

šole. 

4. Pri "Oddelek/letnik šole" vpišemo oddelek šole ali ga poiščemo in 

prenesemo iz ustreznega šifranta, ki se odpre glede na izbrano vrsto šole. 

5. Pri "Smer/program" vpišemo program izobraževanja ali študija, lahko pa ga 

poiščemo in prenesemo iz ustreznega šifranta. Šifrant programov 

izobraževanja za srednje šole oblikujemo sami (lokalni šifrant Program 

izobraževanja (CODE 313)), šifrant programov študija za visokošolske 

zavode pa je skupen za vse knjižnice.  

6. Pri "Stopnja študija" vpišemo stopnjo študija ali pa jo poiščemo in 

prenesemo iz šifranta. 

7. Pri "Zaposlitev" vpišemo naziv ustanove, v kateri je član zaposlen, ali pa ga 

poiščemo in prenesemo iz šifranta, ki smo ga oblikovali (lokalni šifrant 

Ustanove, podjetja (CODE 303)). 

 

Opozorilo: 

Če smo pri članu vpisali službeni poštni naslov, je priporočljivo vnesti tudi 

podatek o zaposlitvi.  

  

Postopek 
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8. Pri "Oddelek zaposlitve" vpišemo oddelek zaposlitve, v katerem član dela, 

ali pa ga poiščemo in prenesemo iz šifranta, ki smo ga oblikovali (lokalni 

šifrant Oddelek zaposlitve (CODE 306)). 

9. V spustnem seznamu izberemo stopnjo izobrazbe. 

3.1.2.2.1 Vnos podatkov o šolanju v sistemu eVŠ 

Knjižnice visokošolskih zavodov v sistemu eVŠ (Evidenčni in analitski 

informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji) imajo s posebnim 

parametrom v inicializacijski datoteki omogočen vnos podatkov eVŠ. V teh 

knjižnicah je v urejevalniku Član na zavihku Šolanje, zaposlitev možno 

določiti podatke o visokošolskem zavodu, študijskem programu, študijskem 

programu  B in načinu študija z izbiro ustreznih vrednosti iz spustnih 

seznamov. Spustna seznama za študijski program se odpreta glede na izbran 

visokošolski zavod. Če spremenimo visokošolski zavod, se zbrišeta izbrani 

vrednosti pri obeh študijskih programih. 

3.1.2.3 Vnos podatkov o članstvu 

S klikom na zavihek Članstvo odpremo okno, v katerem so podatki v zvezi s 

članstvom. Večina teh podatkov se vpiše programsko. 

Programska kontrola veljavnosti članstva se vključi na zahtevo knjižnice s 

posebnim parametrom. V tem primeru se ob vpisu novega člana in ob obisku 

člana, ki mu je članstvo poteklo, izpiše opozorilo, hkrati pa je možno 

programsko evidentirati veljavnost članstva. Če v knjižnici članstvo tudi 

zaračunavamo, moramo ceno članarine oz. vpisnine vpisati v cenik (gl. pogl. 

7.1 in 7.2.2.1). 

 

1. Pri "Sigla knjižnice" se programsko vpiše sigla glede na matično knjižnico. 

Podatka ni možno spremeniti. 

2. Pri "Oddelek vpisa" se programsko vpiše oddelek glede na oddelek, v 

katerem smo prijavljeni. Podatek se vpiše samo v knjižnicah, ki imajo 

izposojo organizirano v več oddelkih. Podatka ni možno spremeniti. 

3. Pri "Postajališče bibliobusa" se ob vpisu novega člana programsko vpiše 

postajališče bibliobusa, na katerega smo prijavljeni, ko evidentiramo 

postopke izposoje v bibliobusu. Podatek je možno tudi ročno spremeniti. 

4. Pri "Datum prvega vpisa" se programsko vpiše tekoči datum, pri čemer 

lahko podatek spremenimo, če to ni datum prvega vpisa člana v knjižnico. 

5. Pri "Datum evident./podaljš. član."  praviloma pustimo polje prazno. Če v 

knjižnici vodimo evidenco veljavnosti članstva ali pa zaračunavamo 

članarino oziroma vpisnino, se ob programskem evidentiranju veljavnosti 

članstva oziroma ob programskem evidentiranju terjatve za članarino oz. 

vpisnino vpiše današnji datum. Če gre za člana, ki ga prenašamo iz stare 

evidence članov, lahko datum vpišemo ročno. 

Postopek 
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6. Pri "Datum poteka članstva" praviloma pustimo polje prazno. Če v 

knjižnici vodimo evidenco veljavnosti članstva ali pa zaračunavamo 

članarino oziroma vpisnino, se ob programskem evidentiranju veljavnosti 

članstva oziroma ob programskem evidentiranju terjatve za članarino oz. 

vpisnino vpiše nov datum poteka članstva. Ta datum se izračuna na osnovi 

obdobja veljavnosti članstva za posamezno kategorijo člana ali pa se 

privzame splošno veljavni datum poteka članstva, glede na nastavitve v 

razredu Omejitve poslovanja. Če veljavnost članstva ni posebej določena, 

je privzeto obdobje 1 leto. Programsko izračunan datum poteka članstva 

lahko po potrebi poljubno spremenimo, tako da ga vpišemo ročno. Če gre 

za člana, ki ga prenašamo iz stare evidence članov, lahko datum poteka 

članstva prav tako vpišemo ročno. 

7. Pri "Veljavnost članstva" vnesemo kodo za časovno obdobje veljavnosti 

članstva ali jo poiščemo in prenesemo iz lokalnega šifranta Vrsta članarine 

– posamično (CODE 318). Vpisani podatek se upošteva pri izračunu 

datuma poteka članstva in evidentiranju posamične članarine za člana. 

8. Pri "Podpis izjave ob vpisu" označimo, ali je član podpisal pristopno izjavo 

ali ne. Če uporabljamo podpisno tablico, se kljukica postavi programsko, 

ko član potrdi vnos podpisa na podpisni tablici. 

 

Nasvet:  

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

kontrolira, ali je član ob vpisu podpisal pristopno izjavo. Če član izjave ni 

podpisal, se ob prehodu v urejevalnik Član in ob prehodu v okno Gradivo 

domače knjižnice pojavi sporočilo. Za nadaljevanje dela je treba to sporočilo 

potrditi. 

3.1.2.4 Podatki o disciplini člana 

S klikom na zavihek Info odpremo okno, v katerem so podatki v zvezi s 

člansko disciplino. Podatki se vpisujejo programsko in jih ne moremo 

spreminjati. 

 

 Pri "Aktivnost v oddelkih" se izpišejo oznake oddelkov knjižnice, ki jih 

član obiskuje. Podatek se izpiše samo pri knjižnicah, ki imajo izposojo 

organizirano po oddelkih. 

 Pri "Štev. izpos. izvodov (I)" se izpiše število trenutno izposojenih 

izvodov pri članu. 

 Pri "Datum zadnjega opomina" se izpiše datum zadnjega poslanega 

opomina. 

 Pri "Štev. prejetih opominov" se izpiše število opominov, ki jih je član 

prejel do tega dne.  

 Pri "Prejeti opomini" se izpiše oznaka, če je član doslej že vsaj enkrat 

dobil opomin. 

 Pri "Štev. obiskov na leto (I)" se izpiše število obiskov člana v tekočem 
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letu. 

 Pri "Vnesel" se izpiše uporabniško ime knjižničarja, ki je kreiral zapis 

o članu. 

 Pri "Vneseno" se izpiše datum kreiranja zapisa, ki je enak datumu 

prvega vpisa, če se je član dejansko vpisal v knjižnico na dan, ko smo 

njegove podatke vpisali v bazo podatkov. 

 Pri "Spremenil" se izpiše uporabniško ime knjižničarja, ki je vnesel 

zadnjo spremembo podatkov o članu. 

 Pri "Spremenjeno" se izpiše datum zadnje spremembe podatkov o 

članu. 

 Pri "Dostop do inf. virov" se izpiše seznam skupin informacijskih virov, 

do katerih lahko član dostopa. Nastavitve dostopa so določene v skladu 

z zahtevami posamezne knjižnice s posebnimi parametri v 

inicializacijski datoteki. Če član nima dostopa do informacijskih virov, 

se izpiše razlog (npr. Neporavnane terjatve). 

 Pri "Podrobnosti po oddelkih" se pri knjižnicah, ki imajo izposojo 

organizirano po oddelkih, izpišejo podatki v zvezi z disciplino člana v 

posameznih oddelkih, ki jih obiskuje (št. oddelka, datum zadnjega 

obiska, štev. izpos. izvodov, datum zadnjega opomina, štev. prejetih 

opominov, štev. izgubljenih izvodov, štev. obiskov na leto). 

3.1.2.5 Prenos podatkov o članu iz referenčne baze 

podatkov o študentih 

Priprava referenčne baze podatkov o študentih je opisana v poglavju 3.9. 

Kadar ima knjižnica s posebnim parametrom določeno, da lahko pri vpisu člana 

prenese podatke iz referenčne baze podatkov o študentih, je okno Številka 

izkaznice dopolnjeno.  

 

1. V oknu Številka izkaznice nastavimo način dodelitve identifikacijske 

številke (gl. pogl. 3.1.1). 

2. Označimo izbirni gumb "Iz baze podatkov o študentih". 

3. Poiščemo zapis o študentu v referenčni bazi podatkov. Iščemo lahko po 

številki uporabnika, številki izkaznice, imenu ali priimku. Iskanje lahko 

krajšamo z zvezdico. 

Odpre se okno z seznamom zapisov o študentih. 

4. Zapis o študentu izberemo tako, da ga dvakrat kliknemo. 

Odpre se urejevalnik Član.  

5. Podatke o članu preverimo in jih po potrebi dopolnimo. 

Iz referenčne baze podatkov o študentih se med podatke o članu prenesejo: 

ime, priimek, številka uporabnika, številka indeksa, visokošolski zavod v eVŠ, 

študijski program v eVŠ, študijski program v eVŠ – B, letnik študija, način 

Postopek 
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študija, naslov in poštna številka stalnega bivališča, naslov in poštna številka 

začasnega bivališča, naslov v službi, datum rojstva, številka izkaznice, e-

naslov, datum poteka članstva in opomba. Na osnovi podatka o načinu študija 

se programsko določi kategorija člana.  

3.1.3 Določitev nadrejenega člana 

Člane, ki uporabljajo t. i. družinsko izkaznico ali izkaznico ustanove, v kateri 

so zaposleni, vpišemo kot člane kategorije 019 – družinska izkaznica ali 125 – 

pravne osebe – zun. ustanove. Med podatki o članstvu določimo njihovega 

nadrejenega člana ali partnerja. Nadrejenega člana ali partnerja je pred tem 

treba vpisati. 

 

Nasvet: 

Povezavo na nadrejenega člana brišemo tako, da po kliku na ikono  v oknu 

Nadrejeni član po potrebi brišemo oznako nadrejenega člana. 

3.1.3.1 Družinska izkaznica 

Člane, ki uporabljajo družinsko izkaznico, vpišemo vsakega posebej, pri čemer 

določimo kot nadrejenega člana tistega, ki mu bomo izdali izkaznico. Pri vseh 

članih družine moramo kot kategorijo člana izbrati 019 – družinska izkaznica. 

Pri podrejenih članih določimo povezavo na nadrejenega člana na zavihku 

Splošno.  

 

1. Po kliku na gumb Nadrejeni član se odpre okno iskalnika Iskanje – Član. 

2. Poiščemo in izberemo člana, ki ga želimo določiti kot nadrejenega člana. 

Če kategorija nadrejenega člana ni 019 – družinska izkaznica, se ob 

povezavi programsko spremeni.  

Če želimo kopirati stalni poštni naslov nadrejenega člana, odgovorimo 

pritrdilno na vprašanje v oknu Prenos naslova iz nadrejenega člana.  

3. Shranimo podatke o članu. 

Ob obisku člana, ki je v vlogi podrejenega člana in se identificira z družinsko 

izkaznico, se odpre okno Član, v katerem izberemo ustreznega člana te 

družine. 

3.1.3.2 Izkaznica pravne osebe 

Člane, ki uporabljajo izkaznico ustanove, v kateri so zaposleni, vpišemo kot 

podrejene člane te ustanove – partnerja. Podatke o ustanovi – partnerju je 

predhodno treba vpisati. Vnos partnerjev je opisan v priročniku 

COBISS3/Upravljanje aplikacij (gl. pogl. 3.1). 

 

Postopek 
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1. Po kliku na gumb Nadrejeni član se odpre okno iskalnika Iskanje – 

Partner. 

2. Poiščemo in izberemo partnerja.  

Če na vprašanje v oknu Prenos naslova iz nadrejenega člana odgovorimo 

pritrdilno, se naslov partnerja prenese med poštne naslove člana, pri čemer 

je vrsta naslova naslov v službi.   

3. Shranimo podatke o članu. 

3.1.4 Vpisnica 

Knjižnica se lahko odloči za podpisovanje vpisnic (pristopnih izjav) s podpisno 

tablico in elektronsko shranjevanje teh dokumentov. 

 

Opozorilo: 

To funkcionalnost lahko uporabljamo samo z ustrezno tehnično opremo za 

elektronsko podpisovanje dokumentov. Programska oprema COBISS3 podpira 

podpisno tablico Omega proizvajalca Signotec. Posebno nameščanje tablice in 

nastavitev delovanja tablice nista potrebna, zadošča, da se podpisna tablica 

priklopi na USB-priključek delovne postaje. 

 

1. Ob vpisu novega člana ali ažuriranju podatkov o članu v urejevalniku Član 

kliknemo gumb Vpisnica, ki sproži pripravo vpisnice. 

2. Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa. Pripravljeno vpisnico, ki še ni 

podpisana, lahko pregledamo in po potrebi (npr. na zahtevo člana) 

natisnemo. 

3. Postopek podpisovanja vpisnice sprožimo tako, da v oknu Pregled in 

pošiljanje izpisa na izpisu "Vpisnica" z desnim gumbom miške odpremo 

meni in nato izberemo metodo Podpiši dokument. 

 

Opozorilo: 

Če podpisna tablica ni priključena na USB-priključek delovne postaje, se 

ob potrditvi metode Podpiši dokument izpiše ustrezno sporočilo. 

 

4. Odpre se okno Podpis, kjer kliknemo gumb Začni. S tem aktiviramo 

podpisno tablico in jo predamo članu, da se podpiše znotraj okvirčka. Če se 

član ni ustrezno podpisal, lahko z modrima puščicama  osveži 

ekransko sliko in se ponovno podpiše. Član lahko prekine postopek 

podpisovanja z rdečim križcem .  

Ko se član podpiše, mora svoj podpis obvezno potrditi s klikom pisala na 

zeleno kljukico . S klikom potrdi, da je vpisnico podpisal. S tem se 

podpisana vpisnica shrani (arhivira). 

 

Postopek 

Postopek 
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Slika 3.1.4-1: Okno Podpis po podpisu člana  

 

Nasvet: 

Če morata vpisnico podpisati dve osebi (npr. pri tujcu član in porok ali npr. 

pri mladoletni osebi član in skrbnik ipd.), se lahko na podpisni tablici v 

okvirčku za podpisovanje podpišeta obe osebi, vendar morata biti oba 

podpisa obvezno vnesena pred potrditvijo podpisa z zeleno kljukico, saj na 

podpisani vpisnici ni več mogoče dodajati dodatnega podpisa, ker je 

vpisnica takoj po potrditvi podpisa shranjena. Lahko pa se pripravi nova 

vpisnica z dvema podpisoma. 

 

5. Okno Podpis se po potrditvi podpisa osveži, podpisa pa ni več možno 

spreminjati, niti prekiniti postopka izdelave vpisnice. Knjižničar izdelavo 

podpisane vpisnice zaključi s klikom na gumb Zapri ali na križec za 

zapiranje oken. 

 

Nasvet: 

Gumba Začni in Zapri lahko na tipkovnici potrdimo tudi s preslednico. 

 

Na zaslonu se v formatu PDF odpre dokument Vpisnica. Dokument po 

potrebi pregledamo, natisnemo … Preden nadaljujemo delo, ga zapremo, 

prav tako zapremo okno Tiskanje. 
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Na zavihku Članstvo se pri "Podpis izjave ob vpisu" programsko vpiše 

kljukica. 

 

Opozorilo: 

Da se podatki o članu, za katerega pripravljamo vpisnico, shranijo, 

moramo po zaključku dela z vpisnico v urejevalniku Član klikniti gumb V 

redu. 

 

Opozorilo: 

Posamično brisanje elektronsko shranjenih vpisnic ni možno. Vse 

shranjene vpisnice se samodejno brišejo ob brisanju člana (ob posamičnem 

ali paketnem brisanju neaktivnih članov). 

 

Vpisnico lahko pripravimo in izpišemo tudi tako, da v razredu Član poiščemo 

člana in izberemo metodo Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji. 

3.1.4.1 Vsebina in oblika vpisnice 

Obliko vpisnice je možno deloma prilagoditi potrebam posamezne knjižnice. V 

ta namen so med sistemske definicije za izposojo v segmentu COBISS3/Izpisi 

(mapa Spremenljivke / Sistemske definicije / Izposoja ) v mapi  Vpisnica 

dodane nove spremenljivke: 

 ime vpisnice, ki omogoča spremembo privzetega imena VPISNICA 

(privzeto ime npr. spremenimo v PRISTOPNA IZJAVA ipd.) 

 izjava člana na vpisnici, ki omogoča pripravo besedila izjave, 

prilagojeno posamezni knjižnici (npr. za navedbo pogojev članstva, 

uporabo osebnih podatkov itd.); privzeta vrednost sistemske definicije 

je prazna vrednost 

 opomba na vpisnici, ki omogoča vnos dodatnih opomb povsem na dnu 

vpisnice, in sicer pod podpisom člana; privzeta je prazna vrednost 

 

Spremenljivko, katere vrednost želimo spremeniti, označimo, kopiramo in 

prilepimo v za to pripravljeno mapo med uporabniškimi definicijami. 

 

Oblika in vsebina vpisnic sta odvisni od tega, kateri podatki so vpisani za 

člana. Na vpisnici so podatki razdeljeni v štiri sklope: 

Osnovni podatki: 

 številka izkaznice 

 oddelek vpisa 

 kategorija člana 

 nadrejeni član/partner 

 

Osebni podatki: 

 ime 

  

  

Možnosti … 
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 priimek 

 datum rojstva 

 spol 

 državljanstvo 

 ime in priimek skrbnika/poroka 

 občina stalnega bivališča 

 

Naslovi (ulica in št., poštna št. in kraj, država, ident. št. za DDV/Davčna št.) in 

drugi kontaktni podatki: 

 stalni naslov 

 začasni naslov 

 naslov v službi/sedež ustanove 

 naslov skrbnika poroka 

 naslov skrbnika/poroka in stalni naslov 

 začasni naslov skrbnika/poroka 

 naslov v tujini 

 telefon 

 mobilni telefon 

 e-naslov 

 ident. št. za DDV/Davčna št. 

 

Drugi podatki (šolanje, zaposlitev): 

 univerza 

 ime šole/fakultete 

 smer/program 

 visokošolski zavod v eVŠ 

 študijski program v eVŠ 

 študijski program v eVŠ –  B 

 stopnja izobrazbe 

 zaposlitev 

 oddelek zaposlitve 
 

Nasvet: 

Knjižnica se lahko odloči za vključitev logotipa na vpisnico. Logotip se 

bo izpisoval v glavi vpisnice. Za vključitev mora knjižnica posredovati 

logotip, ki je definiran kot slika, shranjena v formatu jpg ali gif, v 

velikosti največ 25 x 176 mm. 

Če se knjižnica odloči za izpis logotipa na vpisnicah, se bo logotip 

prikazoval tudi na opominih za format A4 (gl. pogl. 8.5.1). 

3.1.4.2 Dostop do elektronsko shranjenih vpisnic 

Shranjene vpisnice lahko pregledujemo in tiskamo. 

 

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana. 

2. Izberemo metodo Objekt / Arhiv e-dokumentov. 

Postopek 

   



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, september 2016 3.1-19 

 

Odpre se okno Pregled e-dokumentov s seznamom shranjenih vpisnic. O 

posamezni vpisnici se izpišejo naslednji podatki: "<ime dokumenta>; 

vneseno: dd.mm.lll; vnesel: <uporabniško ime>". Če je pri članu shranjenih 

več vpisnic, se podatki za vsako vpisnico izpišejo v svoji vrstici. 

Najnovejša vpisnica je na vrhu seznama. 

3. Označimo lahko eno vpisnico ali več vpisnic. Izbrane vpisnice nato s 

klikom na gumb V redu prikažemo na zaslonu v formatu PDF. Če smo 

izbrali več vpisnic, se vsaka vpisnica prikaže v svojem dokumentu. 

Vpisnico lahko pregledamo ali natisnemo. 

4. Če želimo prekiniti postopek pregleda e-dokumentov, kliknemo gumb 

Prekliči. 
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4.1 IZBIRA ČLANA 

V okno Gradivo domače knjižnice pridemo na naslednji način: 

 

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

knjižnice. 

Odpre se okno Iskanje po ključu. 

2. Člana lahko poiščemo na dva načina: 

 z identifikacijo člana po številki članske izkaznice 

V okno Iskanje po ključu vpišemo ali s čitalnikom vnesemo številko 

članske izkaznice. Vpišemo lahko tudi številko alternativne izkaznice, 

npr. študentske. V tem primeru moramo pri članih evidentirati tudi te 

alternativne številke. 

 z iskanjem člana po kakšnem drugem podatku 

 

V oknu Iskanje po ključu pustimo vnosno polje prazno in kliknemo gumb V 

redu, nakar se nam odpre iskalnik za člana, kjer lahko iščemo (npr. po priimku 

in imenu).  

V iskalnik za člana pridemo tudi, če v evidenci članov vpisana številka ne 

obstaja. 

 

Nasvet: 

Če član že je na delovnem področju, ga z miško označimo in nato uporabimo 

metodo Gradivo domače knjižnice iz priročnega menija.   

 

Ob izbiri člana se izvedejo nekatere programske kontrole in izpišejo ustrezna 

opozorila: 

 Če je pri članu postavljena omejitev Onemogočen obisk ali Samo 

dostop do interneta, se izpiše opozorilo. V primeru teh omejitev lahko 

v oknu Gradivo domače knjižnice samo vrnemo gradivo ali 

spremenimo omejitve člana v urejevalniku Član. 

 Če je pri članu postavljena katera od omejitev Prepoved izposoje na 

dom, Zadržana izkaznica, Izgubljena izkaznica ali Najdena izkaznica, 

se izpiše opozorilo. 

 Če je pri članu postavljena omejitev Prepoved izposoje na dom, je v 

urejevalniku Gradivo domače knjižnice izbirni gumb Na dom 

neaktiven, pri omejitvi Zadržana izkaznica so neaktivni gumbi 

Izposodi, Podaljšaj in Rezerviraj, če pa je pri članu postavljena 

omejitev Onemogočeno podaljšanje, je neaktiven gumb Podaljšaj. 

 Če je pri članu evidentirana terjatev, ki v določenem obdobju ni bila 

poravnana, so neaktivni gumbi Izposodi, Podaljšaj in Rezerviraj. 

  

Postopek 
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Obdobje in višina zneska se določi s posebnim parametrom na zahtevo 

knjižnice.  

 Če  član dopolni 18 let in je kot vrsta poštnega naslova za opomine 

določen naslov skrbnika/poroka, se izpiše sporočilo. 

 

Če član obstaja v evidenci, se odpre okno Gradivo domače knjižnice. 
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4.2 UREJEVALNIK GRADIVO DOMAČE KNJIŽNICE 

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

 številka članske izkaznice 

 ime in priimek člana 

 kategorija člana 

 

Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno za posameznega člana vključiti izpis 

vrednosti atributov "Oddelek/letnik šole" in "Smer/program", "Oddelek 

zaposlitve", "Datum rojstva" in "Posebna opomba" (knjižnice, ki 

uporabljajo skupno bazo članov).  Možen je tudi izpis vrednosti več 

atributov hkrati (npr. kategorija člana in datum rojstva). Pri članih, pri 

katerih ni na ta način določenega podatka za izpis, se izpiše kategorija 

člana. 

 

 skupni znesek neporavnanih terjatev (v knjižnicah, ki imajo vključeno 

blagajno); če je večji od 0, se izpiše v rdeči barvi 

 omejitev števila izposojenih izvodov 

 omejitev podaljševanja 

 omejitve 

 privilegiji 

 opomba (izpiše se v rdeči barvi) 

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

medknjižnični izposoji) pri članu 

 

Opozorilo: 

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

v oddelku, v katerem smo prijavljeni.   

 

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

v rdeči barvi) 

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

leto, se datum izpiše v rdeči barvi) 

 indikatorji opomb 

 LST – član ima evidentirano izgubljeno gradivo 
 

 OVR – član ima evidentiran opomin za izposojeno gradivo 
 

 OLD – član je doslej že prejel kakšen opomin 
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 SPM – član ima evidentirano posebno članstvo  

 

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

ki je različen od oddelka prijave 

 

Nasvet: 

Iz okna Gradivo domače knjižnice lahko pridemo v urejevalnik podatkov o 

članu s klikom na ikono . 

 

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

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

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

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Medknjižnična izposoja in svojim 

članom posreduje gradivo iz svojih knjižničnih zbirk tudi po medknjižnični 

izposoji, je v seznamu evidentiranega gradiva vidno tudi gradivo domače 

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

Če ima knjižnica oddelke, se podatki o medknjižnično izposojenem gradivu 

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

oddelek za MI). 

 

Nasvet: 

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

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

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

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

 

Nasvet: 

Če želimo v knjižnici z oddelki  pri izbranem članu evidentirati transakcijo  

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

domače knjižnice s klikom na gumb Oddelek spremeniti oddelek prijave.  

 

Nasvet: 

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

spustnega seznama postajališč izberemo postajališče, na katerem se trenutno 

nahajamo (gl. tudi. pogl. 4.17.2).  

 

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

vrsticah, razvrščeni pa so v naslednjih stolpcih: 

1. stolpec 

 status izvoda, ki ima lahko naslednje vrednosti: 

 C(irculate), kadar je izvod izposojen na dom 
 

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

 M, kadar je izvod izposojen po medknjižnični izposoji 
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 R(eserve), kadar je gradivo rezervirano v izposoji ali po 

medknjižnični izposoji 
 

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

v izposoji ali po medknjižnični izposoji 

 

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

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

medknjižnični izposoji 
 

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

članu zaradi morebitnih reklamacij 
 

 D, kadar je izvod izposojen v drugi oddelek 
 

 K, kadar je izvod izposojen za kroženje 
 

 U, kadar je izvod rezerviran za uporabo v čitalnici 
 

 opomba o izvodu 

 začasna opomba 

2. stolpec 

 identifikacijska številka gradiva  

Pri izposojenih ali rezerviranih monografskih publikacijah se izpiše 

inventarna številka. Pri izposojenih ali rezerviranih serijskih 

publikacijah v več zvezkih je inventarna številka dopolnjena s številko 

zvezka oziroma območjem številk skupaj vezanih zvezkov. Pri 

rezerviranem neprostem gradivu monografskih publikacij se izpiše 

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

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

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

se za inventarno številko posamezne enote v kompletu izpiše številka 

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

(podpolje 996/997c). 

 vrsta gradiva  

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

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

večvrstnem gradivu, ki se izposoja v kompletu) 

3. stolpec 

 opis gradiva 

Pri monografskih publikacijah se izpišejo podatki o naslovu, avtorju, 

signaturi, pri serijskih publikacijah pa naslov, signatura, oznaka 

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

(997l), ISSN. 

4. stolpec 

 matični oddelek izvoda 
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Pri medoddelčno izposojenih izvodih se izpiše številčna oznaka 

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

članu. 

5. stolpec 

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

medoddelčni izposoji) 

 datumi podaljšanja časa izposoje (na prvem mestu je datum zadnjega 

podaljšanja) 

 datum zadnje spremembe datuma poteka 

6. stolpec 

 datum rezervacije neprostega gradiva, datum rezervacije prostega 

izvoda, datum rezervacije v čitalnici, datum dodelitve rezerviranega 

gradiva članu, datum evidentiranja izgube, datum vračila z zadržkom 

Po dodelitvi rezerviranega gradiva članu se datum rezervacije izpiše v 

2. vrstici. 

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

se v 3. vrstici izpiše datum zadnje rezervacije. 

7. stolpec 

 datum poteka roka izposoje, datum poteka veljavnosti rezervacije ali 

datum poteka veljavnosti ostalih statusov v izposoji (npr. L – 

izgubljeno) 

 datum prejema zadnjega opomina 

 

Opozorilo: 

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

tekočega datuma.    

 

8. stolpec 

 število dni zamude 
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člana ... Gradivo nato opremimo z listkom s podatki o rezervaciji in ga 

odložimo na polico za prispelo rezervirano gradivo. 

 

Ob vrnitvi gradiva, ki je bilo izposojeno v čitalnici (status S) in pred tem 

rezervirano za uporabo v čitalnici, se izpiše opozorilo. Če član želi gradivo še 

uporabljati v čitalnici in veljavnost rezervacije v čitalnici še ni potekla, 

potrdimo ponovno rezervacijo gradiva v čitalnici (status U). Ob tem se datum 

prve rezervacije v čitalnici izpiše v 1. vrstici 6. stolpca, datum zadnje 

rezervacije pa v 3. vrstici 6. stolpca. Datum, ko poteče veljavnost rezervacije v 

čitalnici, se ohrani (ostane isti, kot je bil ob prvem evidentiranju rezervacije v 

čitalnici). 

Ob vrnitvi gradiva, ki je bilo evidentirano kot izgubljeno (status L), se izpiše v 

novem oknu opozorilo. Če želimo izvod označiti kot trajno izgubljen, ga 

izberemo in potrdimo izbiro. Ob potrditvi se v podatke o zalogi vpiše status 8 – 

izgubljeno (podpolje 996q) in onemogoči izposoja z vpisom omejitve 

dostopnosti 0d v podpolje 996u (gl. tudi pogl. 4.15). 

 

Nasvet: 

Če v razredu Neprosto gradivo pri iskalnem polju "Vrnjeno gradivo" 

označimo potrditveno polje Da, lahko poiščemo gradivo, ki ga je član vrnil ob 

zadnjem obisku. Podatki o vrnjenem gradivu ostanejo shranjeni, dokler član ob 

naslednjem obisku (ne isti dan) ne vrne drugega gradiva.  

 

Opozorilo: 

V knjižnicah z oddelki je v oddelku, v katerem smo trenutno prijavljeni, 

praviloma možno vrniti samo tiste izvode, ki so bili tudi izposojeni v tem 

oddelku. Knjižnica pa lahko svojim članom dovoli, da vrnejo gradivo tudi v 

drugem oddelku in ne v oddelku, kjer so si ga izposodili. V tem primeru mora 

seveda poskrbeti, da je gradivo vrnjeno oddelku, kjer je bilo izposojeno.  

Izjema so tudi šolske knjižnice, v katerih je možno na zahtevo knjižnice s 

posebnim parametrom omogočiti vračanje gradiva, ki je izposojeno v oddelku 

za učbeniški sklad, v katerem koli drugem oddelku.  

Medoddelčno izposojenega izvoda ni možno vrniti v matični oddelek, dokler ni 

prost v gostiteljskem oddelku. 

4.5.1 Vračanje gradiva brez izbire člana 

Kadar želimo po hitrem postopku vrniti gradivo brez izbire člana (npr. pri 

vračanju večje količine gradiva, izposojenega pri različnih članih), uporabimo 

možnost vračanja brez izbire člana. 

Vračanje gradiva brez izbire člana je v knjižnicah z oddelki možno samo v 

oddelku, v katerem je bilo gradivo izposojeno, razen če gre za gradivo 

učbeniškega sklada (gl. opozorilo zgoraj). 

 

1. Označimo razred Neprosto gradivo. Postopek 

  

  

Pogoj  
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2. Izberemo metodo Razred / Vračanje, brisanje. 

Odpre se okno Iskanje po ključu, kjer vpišemo ali s čitalnikom vnesemo 

identifikacijsko številko izvoda (inventarno številko ali številko za 

izposojo), ki ga želimo brisati iz seznama evidentiranega gradiva pri članu. 

V tem oknu ni možno vpisati identifikacijske številke zapisa (tj. 

COBISS.SI-ID), zato na ta način ni možno brisati rezervacij neprostih 

monografskih publikacij. 

3. Če je potrebno (odvisno od nastavitve čitalnika), potrdimo vnos s klikom 

na gumb V redu. 

Odpre se okno Gradivo domače knjižnice za člana, ki ima ta izvod 

evidentiran. Izvod, katerega identifikacijsko številko smo vpisali, je že 

izbran, gumb Vrni je aktiven, zato lahko vrnitev gradiva potrdimo s 

pritiskom na tipko <Return>.  

Po potrditvi se okno Gradivo domače knjižnice zapre in se ponovno odpre 

okno Iskanje po ključu, kjer lahko vnesemo identifikacijsko številko 

naslednjega izvoda za vračanje. Okno zapustimo s klikom na gumb 

Prekliči. 

 

Nasvet: 

V knjižnici se lahko odločijo, da po potrditvi vračila gradiva ostane okno 

Gradivo domače knjižnice odprto. Ta možnost se na zahtevo knjižnice vključi 

s posebnim parametrom.  

 

Če želimo pri članu še kaj preveriti ali evidentirati, člana, ki se je naložil na 

delovno področje, označimo in uporabimo metodo Gradivo domače knjižnice.   

4.5.1.1 Vračanje serijskih publikacij 

Serijske publikacije, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske publikacije, 

ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali pa so vsi zvezki 

vezani skupaj, vračamo kot monografske. Pri vračanju serijskih publikacij z 

nevezanimi ali delno vezanimi zvezki moramo za inventarno številko vpisati še 

ločilo "," in enoto izposoje. To je lahko številka posameznega zvezka (če 

zvezki niso vezani) ali območje številk skupaj vezanih zvezkov.  

Če vpišemo samo inventarno številko, se po potrditvi odpre okno Izbira 

zvezkov s seznamom izposojenih enot. Izberemo želeno enoto (ali več enot) in 

po potrditvi s klikom na gumb V redu se odpre okno Gradivo domače 

knjižnice za člana, pri katerem smo ta izvod (ali več izvodov) evidentirali.  

 

Opozorilo: 

Če smo izbrali več enot, ki so evidentirane pri različnih članih, je treba po 

evidentiranju vrnitve gradiva pri članu s prvo izbrano enoto postopek ponoviti 

za vsakega od članov.   

  

Možnosti ... 
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4.5.2 Vračanje gradiva z izbiro člana 

Vračanje ali brisanje gradiva v evidenci gradiva pri članu lahko zabeležimo 

tudi v oknu Gradivo domače knjižnice. Gradivo lahko vrnemo z vpisom 

identifikacijske številke izvoda ali z izbiro iz seznama. 

4.5.2.1 Vračanje z vpisom identifikacijske številke izvoda 

 

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

knjižnice. 

Odpre se okno Iskanje po ključu. 

2. Izberemo člana. 

Člana lahko poiščemo po številki članske izkaznice ali z iskanjem po 

kakšnem drugem podatku (gl. pogl. 4.1). 

Odpre se okno Gradivo domače knjižnice. 

3. Pri "IN/CN=" vpišemo ali s čitalnikom vnesemo identifikacijsko številko 

izvoda. 

4. Vnos potrdimo s klikom na gumb Vrni. 

Izvod se zbriše iz seznama gradiva pri članu.  

 

Opozorilo: 

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

moramo pred vpisom inventarne številke aktivirati gumb Vrni.  

4.5.2.1.1 Vračanje serijskih publikacij 

Serijske publikacije z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki vračamo tako, da 

za inventarno številko vpišemo še ločilo "," in enoto izposoje. To je lahko 

številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) ali območje številk skupaj 

vezanih zvezkov. Serijske publikacije, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. 

serijske publikacije, ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezkov) 

ali pa so vsi zvezki vezani skupaj, vračamo kot monografske. 

Pri vračanju serijskih publikacij v več zvezkih se, če vpišemo samo inventarno 

številko, odpre okno Izbira zvezkov z enotami, ki so evidentirane pri izbranem 

članu. Izberemo želeno enoto in po potrditvi na gumb V redu se izbrana enota 

briše iz seznama evidentiranega gradiva pri članu. 

4.5.2.2 Vračanje z izbiro iz seznama 

Gradivo lahko brišemo iz evidence tudi tako, da ga v seznamu gradiva pri članu 

izberemo. 

Postopek 
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1. Označimo izvode (enega, več ali vse). 

 

Nasvet: 

Vse izvode v seznamu lahko označimo za vračilo s klikom na gumb Izberi 

vse.  

 

2. Označen izvod (ali več izvodov) vrnemo s klikom na gumb Vrni. 

 

Nasvet: 

Vrnjeno gradivo ob zadnjem obisku člana lahko vidimo, če izberemo mapo 

Vrnjeno gradivo domače knjižnice pri članu. Seznam vrnjenega gradiva pa 

lahko izpišemo v obliki zadolžnice, če pri konkretnem članu uporabimo 

metodo Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji, pri čemer v oknu Izbira 

definicije izpisa izberemo izpis Vrnjeno gradivo.   

4.5.2.3 Vračanje gradiva z zadržkom 

Vračanje gradiva z zadržkom predstavlja poseben način vračanja gradiva. Če 

želimo gradivo ob vrnitvi še pregledati zaradi morebitnih reklamacij (morda je 

gradivo poškodovano ali pa npr. pri igračah kaj manjka ipd.), ga vrnemo z 

zadržkom. Po izvedbi postopka ostane gradivo evidentirano pri članu, dokler ga 

po pregledu dokončno ne razdolžimo. Vračilo z zadržkom uporabimo tudi za 

evidentiranje vračila nepopolnega ali poškodovanega kompleta (gl. pogl. 4.16). 

Vračilo z zadržkom je možno: 

 za gradivo, ki je izposojeno na dom ali v čitalnico (status C ali S) 

 v oknu Gradivo domače knjižnice pri izbranem članu 

 

1. V oknu Gradivo domače knjižnice pri izbranem članu označimo en izvod 

(lahko pa tudi več izvodov ali vse) ali vpišemo oziroma odčitamo 

identifikacijsko številko izvoda (inventarno številko ali številko za 

izposojo). 

 

Opozorilo: 

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

moramo pred vpisom inventarne številke aktivirati gumb Zadrži.  

 

2. Kliknemo gumb Zadrži. 

 

Nasvet: 

Če vračamo gradivo z zadržkom v oknu Gradivo domače knjižnice,  

lahko vračilo izvedemo tudi s kombinacijo tipk <Alt> + <A>.  

 

Status evidentiranega gradiva se spremeni iz C oz. S v B – zadržano. Pri 

izračunu datuma poteka se upošteva časovni parameter rez. (status R). 

Postopek 

  

  

Postopek 

Pogoj  

  

  



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, september 2016 4.5-7 

 

Datum evidentiranja vračila z zadržkom se evidentira v "Datum vračila", ki 

se izpiše v 1. vrstici 6. stolpca. Število izposojenih izvodov pri članu se 

ustrezno zmanjša. 

Če je rok izposoje že potekel in knjižnica za to vrsto gradiva zaračunava 

zamudnino, lahko evidentiramo terjatev za zamudnino. 

 

 

Opozorilo: 

Če je gradivo rezervirano pri drugem članu, se ob vračilu z zadržkom še ne 

dodeli temu članu, ker še ni prosto. Šele ko zaključimo s postopkom 

preverjanja in gradivo izbrišemo iz evidence, se rezervirano gradivo dodeli 

naslednjemu članu iz seznama rezervacij (status W), ob tem se izvedejo vsi 

običajni postopki (izpis listka s podatki o rezervaciji, pošiljanje e-obvestil 

ipd.).  

 

Na zadolžnici se gradivo, ki je bilo vrnjeno z zadržkom, izpiše v posebni tabeli.  

Ko zaključimo s postopkom preverjanja gradiva, gradivo izbrišemo iz evidence 

pri članu (metoda Vrni). 

 

Opozorilo: 

Gradivo, vrnjeno z zadržkom, se shrani v mapo Vrnjeno gradivo domače 

knjižnice šele, ko ga brišemo iz evidence pri članu.  

 

Opozorila: 

Gradivo, vrnjeno z zadržkom, je možno rezervirati, ni pa dostopno za izposojo, 

dokler se ne izbriše iz evidence gradiva pri članu.  

Datum, ko poteče veljavnost statusa B, je možno spremeniti samo ročno. 

 

Za gradivo, vrnjeno  z zadržkom, opominov ne izdelujemo. Prav tako za 

gradivo s statusom B ne pošiljamo e-obvestil o skorajšnjem poteku roka 

izposoje in skorajšnjem opominu. 

4.5.2.4 Vračanje gradiva v katerem koli oddelku 

V knjižnicah z oddelki lahko knjižnica dovoli svojim članom, da izposojeno 

gradivo vrnejo v drugem oddelku knjižnice.  

Vračilo gradiva v oddelku, v katerem ni bilo izposojeno,  je možno samo v 

oknu Gradivo domače knjižnice pri izbranem članu z vpisom identifikacijske 

številke izvoda. 

 

1. V oknu Gradivo domače knjižnice pri "IN/CN=" vpišemo ali s čitalnikom 

vnesemo identifikacijsko številko izvoda (inventarno številko ali številko 

za izposojo). 

Odpre se okno z opozorilom, da je gradivo izposojeno v drugem oddelku. 

  

  

Pogoj  

Postopek 
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2. Izberemo izvod, ki ga želimo kljub temu vrniti in izbiro potrdimo s klikom 

na gumb V redu. 

Izvod se izbriše iz seznama evidentiranega gradiva člana v tistem oddelku, 

kjer je izposojen. 

Odpre se okno z opozorilom, da je gradivo treba čim prej vrniti v oddelek, 

kjer si ga je član izposodil. Na tiskalnik se izpiše listek s podatki o gradivu, 

ki ga priložimo gradivu. Gradivo odložimo na mesto, kjer shranjujemo 

gradivo (iz) drugih oddelkov. 

Gradivo, ki je bilo vrnjeno v drugem oddelku, kot je bilo izposojeno, dobi v 

evidenci gradiva oddelka, kjer je bilo vrnjeno, status B – zadržano. 

Če je gradivu že potekel rok izposoje in knjižnica zaračunava zamudnino za to 

vrsto gradiva, lahko ob vračilu v drugem oddelku evidentiramo terjatev za 

zamudnino. Terjatev za zamudnino se ob tem evidentira v oddelku, kjer je bilo 

gradivo izposojeno. Če želi član takoj poravnati terjatev, je treba izbrati v oknu 

Evidentiranje in poravnava terjatev v spustnem seznamu oddelek, kjer je 

imel član gradivo izposojeno oziroma vrednost vsi oddelki, nato pa ustrezno 

terjatev za poravnavo.  

Če knjižnica zaračunava stroške vračila v drugem oddelku, lahko ob vračilu 

evidentiramo terjatev za vračilo v drugem oddelku. Terjatev se evidentira v 

oddelku, kjer je bilo gradivo vrnjeno. 

Če obstaja v oddelku, kjer je bilo gradivo izposojeno, rezervacija za gradivo, se 

izpiše opozorilo o rezervaciji. Gradivo se ne dodeli članu z rezervacijo, zato se 

tudi ne izpiše listek s podatki o rezervaciji in ne pošlje e-obvestilo o prispeli 

rezervaciji.  

Po dostavi gradiva v oddelek, kjer je bilo izposojeno, je treba gradivo še 

zbrisati iz evidence gradiva pri oddelku, kjer je bilo gradivo vrnjeno.  

 

Opozorilo: 

Gradivo, ki je bilo vrnjeno v drugem oddelku in ima status B – zadržano, ni na 

voljo za izposojo, dokler ni vrnjeno v oddelek, kjer je bilo izposojeno. Možna je 

samo rezervacija tega gradiva v matičnem oddelku. 

 

Prijavimo se v oddelek, kamor je bilo gradivo dostavljeno. 

1. Označimo razred Oddelek in izberemo metodo Gradivo domače 

knjižnice. 

Odpre se okno Iskanje po ključu. 

2. Vpišemo dvomestno oznako oddelka. 

Odpre se okno Gradivo domače knjižnice. 

3. Izberemo gradivo iz seznama ali pri "IN/CN=" vpišemo oziroma s 

čitalnikom vnesemo identifikacijsko številko izvoda (inventarno številko 

ali številko za izposojo). 

4. Kliknemo gumb Vrni. 

Postopek 
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Gradivo, ki ima status B – zadržano, se izbriše iz seznama zadržanega 

gradiva v oddelku.  

Po evidentiranju vračila gradiva v oddelek, kjer je bilo gradivo izposojeno, se 

rezervirano gradivo dodeli naslednjemu članu iz seznama rezervacij (status W), 

izvedejo se vsi običajni postopki (izpis listka s podatki o rezervaciji, pošiljanje 

e-obvestila …). 
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5. stolpec – Današnje gradivo 

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

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

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

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

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

vrednostmi: 

 0 – vse gradivo 

 1 – vse gradivo ali današnje gradivo (tipka Ctrl) 

 2 – današnje gradivo 

6. stolpec – Vsi oddelki 

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

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

zadolžnici izpisalo gradivo iz vseh oddelkov (s klikom na gumb 

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

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

vrednostmi: 

 0 – gradivo oddelka 

 1 – gradivo oddelka ali vseh oddelkov (tipka Ctrl) 

 2 – gradivo vseh oddelkov 

7. stolpec – Dodatni podatki gradiva 

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

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

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

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

lahko med vrednostmi: 

 0 – brez dodatnih podatkov 

 1 – inventarna številka/številka zvezka 

 2 – avtor/podatki o serijski publ. 

 3 – signatura 

8. stolpec – Neporavnane terjatve 

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

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

zadolžnici dodatno izpisal seznam neporavnanih terjatev člana. Privzeto 

se zadolžnica izpiše brez neporavnanih terjatev. Izbiramo lahko med 

vrednostmi: 

 0 – brez neporavnanih terjatev 

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

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

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

člana dodatno izpisal seznam izposojenega gradiva. Privzeto se račun 

člana izpiše brez seznama izposojenega gradiva. Izbiramo lahko med 

vrednostmi: 

 0 – brez izposojenega gradiva 

 1 – izposojeno gradivo 

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

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

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

člana dodatno izpisal tudi znesek gotovine in vrnjenega denarja. 

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

Izbiramo lahko med vrednostmi: 

 0 – gotovina in vrnjen denar 

 1 – brez gotovine in vrnjenega denarja 

11. stolpec – Predogled vsebine 

V tem stolpcu so v celici tabele prikazane številčne vrednosti za 

podatke, ki so uporabljeni na zadolžnici in računu. 

 

Nasvet: 

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

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

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

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

na privzetih obrazcih za zadolžnice in račune. 

 

V zgornjem desnem delu okna preko spustnega seznama izberemo vrsto 

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

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

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

za knjižnice z oddelki). 

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

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

razvidna izbrana vsebina v stolpcu Predogled vsebine. 

Pozicije posameznih vrst podatkov so prikazane na primeru računa za ozki 

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

lahko poljubno urejamo. 

 

Izbiramo lahko med štirimi različnimi vrstami podatkov: 

1.  Podatki o oddelku/dodatni podatki 

Na privzetih obrazcih za zadolžnice in račune se izpišejo podatki o 

naslovu knjižnice oz. nadrejenem partnerju (če je določen v domači 

knjižnici). Takoj pod naslovom knjižnice se privzeto izpišejo tudi 
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naslovni in kontaktni podatki o oddelku knjižnice, če pa knjižnica nima 

oddelkov, se privzeto izpišejo naslovni in kontaktni podatki iz domače 

knjižnice (telefon, faks in e-pošta). 

Knjižnica lahko z novo vsebinsko varianto privzete podatke o oddelku 

in kontaktne podatke nadomesti z drugim besedilom. V tem primeru 

mora pri tej vrsti podatka vpisati želeno vsebino. Če želi knjižnica z 

oddelki, da se izpiše tudi naziv oddelka, mora vključiti spremenljivo 

vrednost %oddelek knjižnice% ali pa naziv oddelka vpisati ročno.  

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. Podatki o oddelku/dodatni podatki 

2. Dodatni podatki pri članu 

4. Dodatni podatki na koncu zadolžnice in računa 

3. Opomba na računu 
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4.11 VPOGLED V STANJE GRADIVA 

V oknu Gradivo domače knjižnice lahko za posamezni izvod v seznamu 

evidentiranega gradiva dobimo informacijo o tem, kdo si je določeno gradivo 

izposodil ali rezerviral. Če za izposojeno gradivo ali rezervirano prosto gradivo 

obstaja seznam rezervacij, dobimo tudi informacijo o tem, kdo vse je še 

rezerviral gradivo. 

 

1. V oknu Gradivo domače knjižnice poiščemo in izberemo izvod. 

2. Kliknemo gumb Preglej. 

Odpre se okno Vpogled v stanje gradiva, kjer se najprej izpišejo osnovni 

podatki o gradivu (naslov, avtor, leto izida in jezik publikacije pri 

monografskih publikacijah oziroma naslov, ISSN, jezik publikacije in 

založnik pri serijskih publikacijah), nato pa se izpišejo: 

 inventarna številka  

 datum evidentiranja izposoje oziroma rezervacije  

 datum zadnjega podaljšanja roka izposoje  

 datum poteka roka izposoje oziroma datum poteka veljavnosti 

rezervacije 

 status v izposoji  

 podatki o članu ali partnerju, ki ima gradivo izposojeno oziroma 

rezervirano (pri članu se izpišejo številka izkaznice, ime in priimek 

člana, pri partnerju se izpiše oznaka partnerja) 

 številka zahtevka za MI (samo, če je gradivo rezervirano za 

medknjižnično izposojo ali izposojeno po medknjižnični izposoji) 
 

Če je gradivo rezervirano, se izpiše seznam rezervacij. V tem seznamu se 

izpišejo datum rezervacije, podatki o članu ali partnerju, za katerega je 

gradivo rezervirano, ter številka zahtevka za MI (pri rezervaciji za 

medknjižnično izposojo). V knjižnicah z oddelki se izpiše še, v katerem 

oddelku je rezervacija evidentirana. 

 

Vpogled v stanje gradiva dobimo s klikom na gumb Preglej tudi v oknu 

Katalog. Na ta način dobimo informacijo, kdo ima gradivo izposojeno, in 

informacijo o morebitnih rezervacijah. 

Za določen izvod gradiva lahko preverimo stanje v izposoji tudi tako, da ga 

poiščemo v razredu Polje 996/997. Če izvod ni prost, so med povezavami 

dostopni podatki o izposoji oz. rezervaciji (mapa Izposojeno/rezervirano), 

morebitni seznam rezervacij za to gradivo (mapa Rezervacije), podatki o članu 

ali partnerju, ki ima gradivo izposojeno oziroma rezervirano, ter številka 

zahtevka za MI (samo, če je gradivo rezervirano za medknjižnično izposojo ali 

izposojeno po medknjižnični izposoji). 

 

Postopek 

Možnosti … 
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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 

 Izpis podatkov o izdanih računih 
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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 knjižnicah z oddelki definiramo storitev OSTMI v tistem ceniku, ki velja v 

oddelku za MI (tj. enotni cenik, ki velja za vse oddelke, ali ločen cenik oddelka 

za MI).  

 

 

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.  

 

Možnosti ... 

  
 

  
 



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, september 2016 7.1-5 

 

Opozorilo: 

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

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

dodajamo nove dobavitelje tudi v ceniku s statusom v veljavi. 

7.1.1.3 Kopiranje v pripravljeni cenik 

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

enega od arhiviranih cenikov ter ga kopiramo. 

Cenik ima status v veljavi ali v arhivu. 

 

1. V razredu Cenik poiščemo in izberemo cenik.  

2. Izberemo metodo Objekt / Kopiraj v pripravljeni cenik. 

3. V knjižnicah z oddelki se odpre okno Veljavnost. 

Izbiramo lahko med: 

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

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

spustnega seznama 
 

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

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

cenik ne kopirata. 

 

Cenik 

 v pripravi 

7.1.2 Sprememba cenika 

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

in terjatev. Podatke spreminjamo v urejevalniku Cenik. 

 

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. 

Postopek 

 

Pogoj 

 

Status novega cenika 

po kopiranju  

 

Postopek 

 

Pogoj 

 

Možnosti ... 
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7.1.3 Določanje veljavnosti cenika 

Cenik v pripravi lahko kadar koli določimo kot veljaven. 

 

Status cenika je v pripravi. 

 

1. Poiščemo in izberemo cenik.  

2. Izberemo metodo Objekt / Določi cenik kot veljaven.  

 

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

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

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

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

doslej veljavnega cenika. 

 

Cenik v pripravi  

 v veljavi 

 

Doslej veljavni cenik  

 v arhivu 

 

Nasvet: 

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

in metodo Razred / Naloži aktivni cenik.  

 

Nasvet: 

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

cenik najprej poiščemo in izberemo v razredu Cenik ter uporabimo metodo 

Objekt / Natisni.  

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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7.11 IZPIS PODATKOV O IZDANIH RAČUNIH 

Na zahtevo uradne osebe davčnega organa, ki opravlja davčni nadzor, mora 

davčni zavezanec posredovati podatke iz elektronsko vodenih evidenc o 

izdanih računih pri gotovinskem poslovanju na način in v obliki ter vsebini, ki 

je predpisana v Pravilniku o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške 

programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega 

sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (UL RS, št. 

18/16).  

V skladu s spremembami prvotnega pravilnika iz leta 2013 (Pravilnik o 

zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in 

delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za 

predložitev podatkov (UL RS 35/13 in popr. 42/13)) sta bila izpisa, ki jih je bilo 

do izdaje spremenjenega pravilnika možno pripravljati v segmentu 

COBISS3/Izpisi v skupini Izvoz podatkov, dopolnjena in ju je zdaj možno 

pripraviti v segmentu COBISS3/Izposoja.  

Podatki iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih zavezanca za davek 

se zapišejo v strukturirane računalniške datoteke v standardni obliki, z 

naslednjimi imeni: 

 IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT – podatki o izdanih računih 

 IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT  –  podatki o postavkah na izdanih 

računih 

 

1. V razredu Račun izberemo ustrezno metodo: 

 Izpiši podatke o izdanih računih (IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT) 

 Izpiši podatke o izdanih računih (IZPIS RAČUNI 

POSTAVKE.TXT) 

 

2. V oknu IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT ali IZPIS RAČUNI 

POSTAVKE.TXT določimo obdobje. 

 

Opozorilo: 

Posamezna datoteka mora zajemati podatke za posamezno koledarsko leto. 

Če davčni organ zahteva izpis za več let, je treba izpis in s tem datoteki 

pripraviti za vsako leto posebej. Če davčni organ zahteva izpis zbirnih 

podatkov v tekočem koledarskem letu, mora datoteka zajemati izpis 

podatkov do dneva, ko je bila podana zahteva. To pomeni, da je treba pri 

pripravi izpisa oz. datotek kot končni datum obdobja vpisati datum 

preteklega dne. 

 

3. Kliknemo gumb Poišči. 

Pri "Število zapisov" se izpiše število zapisov v datoteki. 

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 
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4. Kliknemo gumb Lokacija datoteke. 

Odpre se okno Izbira lokacije, kjer določimo mapo na računalniku, v 

katero naj se posamezna datoteka shrani.  

5. Kliknemo gumb Shrani. 

Podatki se shranijo v datoteko v izbrano mapo. Pri "Ime datoteke" se 

izpišeta lokacija in ime datoteke. 

6. S klikom na gumb Izhod zapremo okno. 

 

Pravilnik določa tudi obliko predložitve podatkov:  

Podatki se zapišejo na standardne računalniške diskete velikosti 3.5 in (1,44 

MB) ali na standardne zgoščenke (CD) kapacitete 700 MB ali na standardne 

zgoščenke (DVD) kapacitete 4,7 GB. Ne glede na navedeno lahko zavezanec za 

davek posreduje podatke tudi na drugih nosilcih podatkov, pri čemer morajo 

biti zagotovljeni vsi ustrezni podatki, predpisani s tem pravilnikom. 

Na ovojnici nosilca podatkov je čitljivo izpisano: 

 naziv in davčna številka zavezanca za davek 

 vrsta izpisa podatkov 

 obdobje izpisa podatkov  

 število zapisov v vsaki datoteki 

 izračunane zgoščene vrednosti podatkov v vsaki datoteki po algoritmih 

MD5 (32 znakov v heksadecimalnem formatu) in SHA-1 (40 znakov v 

heksadecimalnem formatu) 

Izračun zgoščenih vrednosti podatkov je potreben zaradi zagotovitve 

istovetnosti podatkov. Za izračun zgoščene vrednosti posamezne datoteke 

po algoritmih MD5 (32 znakov v heksadecimalnem formatu) in SHA-1 (40 

znakov v heksadecimalnem formatu) uporabite orodja oz. programe, ki so 

prosto dostopni preko svetovnega spleta (npr. spletno aplikacijo 

http://onlinemd5.com/, orodje MD5 and SHA Checksum Utility). 

 

http://onlinemd5.com/
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7. Prikaz cen na koncu opomina 

Pri tej vrsti podatka sta privzeto že uporabljeni spremenljivi 

vrednosti %cena prejetega opomina% in %trenutna zamudnina%, 

ki imata tudi uvodno frazo. Namesto spremenljivih vrednosti se na 

pripravljenih opominih programsko izpiše ustrezna cena iz 

veljavnega cenika knjižnice oz. oddelka (če ima knjižnica ločen 

cenik po oddelkih). Če knjižnica želi določiti drugačen način 

prikaza cen in svoje uvodne fraze, je treba privzeto vrsto podatka 

urediti ali določiti nove vsebinske variante, kjer bodo uporabljene 

spremenljive vrednosti, namesto katerih se bodo v skupini obrazcev 

za opomine izpisale programsko ustrezne  vrednosti (gl. funkcijo 

Vstavi spremenljivo vrednost v nadaljevanju poglavja). 

 

Nasvet: 

Knjižnica se lahko odloči za prikaz logotipa in slike podpisa odgovorne 

osebe knjižnice na izpisu opominov za format A4.  

Logotip se bo izpisoval v glavi opomina (nad naslovom prejemnika 

opomina). Če se knjižnica odloči za izpis logotipa na opominih za format 

A4, se bo logotip prikazoval tudi na vpisnicah, ki se shranjujejo s 

potrditvijo podpisa člana preko podpisne tablice (gl. pogl. 3.1.4).  

Slika podpisa se izpiše pod vrsto podatka 6 (podpis na opominih). 

Knjižnica lahko uporabi samo en podpis na vseh opominih (ni možno 

omogočiti različnih podpisov za vsak oddelek ali določeno številko 

opomina). 

Za vključitev logotipa ali podpisa na opominih, mora knjižnica posredovati 

logotip (definiran kot slika, shranjena v formatu jpg ali gif, v velikosti 

največ 25 x 176 mm) in/ali podpis (definiran kot slika, shranjen v formatu 

jpg ali gif, v velikosti največ 25 x 80 mm).  
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Slika 8.5-1: Model opomina s prikazanimi vrstami podatkov za format A4 

 

 

V spodnjem delu okna je "Polje za urejanje izbrane vrste podatka", kjer 

urejamo vsebino podatkov, ki se izpišejo na obrazcih za opomine. Pri eni vrsti 

podatka imamo lahko shranjenih več vsebinskih variant. Vsaka vsebinska 

1. Dodatni  

    podatki pod  

    naslovom  

    knjižnice 

3. Številka  
    (ime)  

    opomina 

4. Uvodno    

     besedilo 

5. Zaključno  

    besedilo 

6. Podpis na  

    opominih 

7. Prikaz cen na  

    koncu opomina 

podpis odgovorne 

osebe v knjižnici 

logotip knjinice 
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A IZPISI 

Izpise za potrebe izposoje pripravljamo in izpisujemo v segmentu 

COBISS3/Izpisi. Oblika izpisa je vnaprej določena, na vsebino izpisa pa lahko 

vplivamo z vnosom posameznih parametrov ob pripravi izpisa. Izbirati je 

možno med naslednjimi vnaprej pripravljenimi izpisi: 

 

 Člani 

 I-C-01: Izbor članov  

 I-C-02: Aktivni člani 

 I-C-03: Opombe pri članih  

 I-C-04: Izbrisani člani  

 I-C-05: Spremembe pri članih 

 I-C-06: Aktivni člani – po oddelkih  

 I-C-07: Statistika ažuriranja podatkov o članih – študentih 

 I-C-08: Seznam članov z dolgom 
 

 Gradivo 

 I-G-01: Gradivo po transakcijah 

 I-G-02: Najbolj iskano gradivo 

 I-G-03: Gradivo v bibliobusu 

 I-G-04: Neprosto gradivo v bibliobusu 
 

 Člani in gradivo 

 I-CG-01: Člani z izposojenim gradivom 

 I-CG-02: Gradivo po statusu 

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

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

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

 I-CG-06: Člani, prejemniki obvestila po e-pošti 
 

 Transakcije 

 I-TR-01: Transakcije pri članu (št. izkaznice) 

 I-TR-02: Transakcije pri članu (številka člana) 

 I-TR-03: Transakcije gradiva  

 I-TR-04: Seznam blagajniških transakcij 
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 I-TR-05: Člani z največ izposojami 
 

 Blagajniško poslovanje 

 I-BP-01: Blagajniška priloga 

 I-BP-02: Blagajniška priloga z DDV 

 I-BP-03: Zbirnik blagajniških prilog z DDV 

 

 Opomini 

 I-O-01: Opomini 

 I-O-02: Seznam prejemnikov opominov 

 I-O-03: Statistika opominov 

 

 Izvoz podatkov 

 I-IZV-01: Seznam neizterjanih tožb 

 

 

Podpoglavja: 

 Priprava in izpis  

 Skupine in opisi posameznih seznamov 
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A.1 PRIPRAVA IN IZPIS 

Segment COBISS3/Izpisi je dosegljiv iz brskalnika z izbiro Sistem / Segment 

Izpisi. 

 

1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemske definicije 

/ Izposoja in izberemo skupino, v kateri je definicija izpisa, ki ga želimo 

pripraviti. 

V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine.  

2. V seznamu definicij izpisov označimo definicijo izpisa, ki ga želimo 

pripraviti. 

3. Izberemo metodo Izpisovanje / Pripravi izpis. 

Odpre se okno Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa. Pri pripravi 

nekaterih izpisov vnos parametrov ni potreben. 

4. Vpišemo vhodne parametre in kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo 

pripravljeni izpis na že določene ali spremenjene destinacije. Postopek 

pošiljanja na destinacije in shranjevanje izpisa je opisan v priročniku 

Osnovna navodila COBISS3 (gl. pogl. 4.5). 

 

Nasvet: 

Pred izpisom na tiskalnik lahko s klikom na gumb Predogled pripravljen izpis 

odpremo in ga pregledamo na ekranu.   

A.1.1 Priprava in izpis po urniku 

Programska oprema COBISS3 omogoča shranjevanje opravil, ki se lahko 

izvedejo kasneje. Zaenkrat je za izvajanje opravil po urniku programsko 

definiran samo tip opravila Priprava izpisa, ki omogoča, da za izbrani izpis 

določimo čas, ko naj se opravilo začne izvajati. Čas aktiviranja priprave izpisa 

določimo v segmentu COBISS3/Izpisi, običajno pri obsežnejših izpisih, ki jih 

je priporočljivo pripravljati zunaj delovnega časa. Segment je dosegljiv iz 

brskalnika z izbiro Sistem / Segment Izpisi. 

 

1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemske definicije 

/ Izposoja in izberemo skupino, v kateri je želena definicija izpisa. 

V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine. 

2. V seznamu definicij izpisov označimo definicijo izpisa, za katerega želimo 

shraniti opravilo, ki se bo izvedlo kasneje. 

3. Izberemo metodo Izpisovanje / Pripravi izpis po urniku. 

Postopek 

  

Postopek 
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Glede na izbrano definicijo izpisa se odpre iskalnik ali okno Vnos vhodnih 

parametrov za pripravo izpisa. Pri pripravi nekaterih izpisov iskanje 

objektov ali vnos vhodnih parametrov nista potrebna. 

4. Poiščemo in izberemo objekte ali določimo vrednosti parametrov, ki se 

upoštevajo pri pripravi izpisa.  

5. Kliknemo gumb V redu. 

6. Odpre se okno Urejanje opravila, v katerem definiramo novo opravilo:  

 Pri "Ime opravila" vpišemo ime, pod katerim se bo opravilo shranilo v 

seznam že shranjenih opravil. Podatek je obvezen.  

 Pri "Čas aktiviranja (dd.MM.llll UU:mm:ss)" nastavimo datum in čas, 

ko naj se opravilo izvede.  

 Glede na izbrano definicijo izpisa se odpre iskalnik ali okno za Vnos 

vhodnih parametrov za pripravo izpisa. Pri pripravi nekaterih izpisov 

iskanje objektov ali vnos vhodnih parametrov nista potrebna. 

 Podatek pri "Status" se vpiše in spreminja programsko, ko opravilo 

shranimo.  

 Pri "Tip opravila" je že izbran tip opravila Priprava izpisa. 

7. Kliknemo gumb V redu.  

 

Po shranjevanju novega opravila se izpiše sporočilo o uspešni registraciji 

priprave izpisa po urniku, opravilo pa dobi status kreirano. Ko se opravilo 

izvede, se njegov status spremeni v končano. Shranjeno opravilo lahko uredimo 

ali zbrišemo (postopek urejanja opravil je opisan v priročniku Osnovna 

navodila COBISS3; gl. pogl. 4.8). 

 

Opozorilo: 

Opravila, ki se periodično ponavljajo (npr. vsak teden, vsak mesec …), imajo 

vedno status kreirano (nikoli ne dobijo statusa končano).    

 

Ko je izpis pripravljen, se na e-naslov knjižničarja, ki je definiral opravilo, 

pošlje obvestilo o opravilu. Prav tako se na ta e-naslov pošlje obvestilo tudi v 

primeru, če se izpis ni pripravil, ker ni bilo pogojev za pripravo izpisa ali ker je 

pri pripravi izpisa prišlo do napake.  

Če je bil izpis uspešno pripravljen, lahko po prejemu obvestila o opravilu 

poiščemo shranjeno datoteko z izpisom in izpis pošljemo na destinacije. 
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A.1.2 Iskanje shranjenih datotek z izpisi  

Shranjeno datoteko poiščemo v segmentu COBISS3/Izpisi. Segment je 

dosegljiv iz brskalnika z izbiro Sistem / Segment Izpisi. 

 

1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemske definicije 

/ Izposoja in izberemo skupino, v kateri je želena definicija izpisa. 

V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine. 

2. V seznamu definicij izpisov označimo definicijo izpisa, ki smo ga pripravili 

in shranili kot XML-datoteko v vnaprej definirani mapi in ga želimo 

natisniti ali poslati po e-pošti. 

3. Izberemo metodo Izpisovanje / Razišči pripravljene izpise.  

Odpre se okno Izbira datoteke, v katerem so mape s shranjenimi izpisi. Pri 

"Izberi mapo" se izpiše ime mape, v kateri so shranjene datoteke z izpisi, ki 

smo jih pripravili na osnovi izbrane definicije.  

4. V izbrani mapi označimo želeno datoteko s pripravljenim izpisom. Njeno 

ime se prenese v vnosno polje k "Ime datoteke".  

5. Kliknemo gumb Odpri.  

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo 

pripravljeni izpis na že določene ali spremenjene destinacije (postopek je 

opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5). 

 

 

Postopek 
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in izberemo člane v iskalniku Iskanje – Član, nato pa še omejimo 

izposojeno gradivo z vnosom parametrov. V knjižnici z oddelki lahko 

pripravimo seznam za posamezni oddelek z vpisom parametra 

"Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se seznam pripravi za 

vse oddelke. 

 I-CG-02: Gradivo po statusu je izpis seznama gradiva glede na 

trenutni status. Pri pripravi izpisa lahko poleg statusa gradiva določimo 

še vrsto gradiva in signaturo. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo 

seznam za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". 

Če parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

 I-CG-03: Člani in iztekajoči se rok izposoje je izpis seznama članov z 

izposojenim gradivom, ki mu je oziroma mu bo potekel rok izposoje v 

določenem obdobju. Pri pripravi izpisa lahko določimo začetek in 

konec tega obdobja, oddelek ali letnik člana, kategorijo člana in 

program izobraževanja. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam 

za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če 

parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

 I-CG-04: Obvestilo o iztekajočem se roku izposoje (pošta) je izpis 

obvestil članom s seznamom gradiva, ki mu je oziroma mu bo potekel 

rok izposoje v določenem obdobju. Pripravljena obvestila so namenjena 

izpisu na tiskalnik. Pri pripravi izpisa lahko določimo začetek in konec 

obdobja, vrsto gradiva, oddelek ali letnik šole ter kategorijo člana. V 

knjižnici z oddelki se obvestila pripravijo samo za oddelek, v katerem 

smo trenutno prijavljeni. Priprava izpisa za vse oddelke hkrati ni 

možna! 

 I-CG-05: Obvestilo o iztekajočem se roku izposoje (e-pošta) je izpis 

obvestil članom s seznamom gradiva, ki mu je oziroma mu bo potekel 

rok izposoje v določenem obdobju. Pripravljena obvestila so namenjena 

pošiljanju po e-pošti. Pri pripravi izpisa lahko določimo začetek in 

konec obdobja, vrsto gradiva, oddelek ali letnik šole ter kategorijo 

člana. V knjižnici z oddelki se obvestila pripravijo samo za oddelek, v 

katerem smo trenutno prijavljeni. Priprava izpisa za vse oddelke hkrati 

ni možna! 

 I-CG-06: Člani, prejemniki obvestila po e-pošti je izpis seznama 

članov, ki ob pripravi izpisa I-CG-05 prejmejo obvestilo o zapadlem ali 

iztekajočem se roku izposoje po e-pošti. Pri pripravi izpisa moramo 

zato vnesti enake parametre (začetek in konec obdobja, vrsta gradiva, 

oddelek ali letnik šole in kategorija člana), kot smo jih vnesli pri 

pripravi izpisa I-CG-05. V knjižnici z oddelki v parametru "Oddelek 

knjižnice" določimo še oddelek, v katerem smo pripravili izpis I-CG-

05. Če parametra  ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke! 
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Nasvet: 

Besedilo obvestila o iztekajočem se roku izposoje (I-CG-04 in I-CG-05) lahko 

poljubno spremenimo. V ta namen kopiramo sistemski spremenljivki Uvodno 

besedilo (I-CG-04, I-CG-05) in Zaključno besedilo (I-CG-04, I-CG-05) med 

uporabniške spremenljivke in tam ustrezno spremenimo besedilo. Na podoben 

način lahko spremenimo tudi podpis na obvestilih (spremenljivka Podpis na 

obvestilih). 

A.2.4 Transakcije 

V skupini Transakcije je možno pripraviti seznam transakcij pri določenem 

članu ali seznam transakcij določenega izvoda.  

 

Opozorilo:  

Za izdelavo in izpis katerega koli seznama iz te skupine moramo imeti 

pooblastilo RPT_SPC – posebna dovoljenja v izpisih. 

 

Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-TR-01: Transakcije pri članu (št. izkaznice) je izpis seznama 

transakcij pri izbranem članu v določenem obdobju. Pri pripravi izpisa 

določimo številko knjižnične izkaznice, začetek in konec obdobja ter 

vrsto transakcije. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za 

posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če 

parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

 I-TR-02: Transakcije pri članu (številka člana) je izpis seznama 

transakcij pri izbranem članu v določenem obdobju. Za razliko od 

izpisa I-TR-01 določimo člana z njegovo številko (atribut "Številka 

člana") namesto s številko izkaznice, ki se lahko ob zamenjavi 

izkaznice spremeni. Pri pripravi izpisa določimo začetek in konec 

obdobja ter vrsto transakcije. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo 

seznam za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". 

Če parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

 I-TR-03: Transakcije gradiva je izpis seznama transakcij izbranega 

izvoda gradiva v določenem obdobju. Pri pripravi izpisa določimo 

inventarno številko izvoda, začetek in konec obdobja ter vrsto 

transakcije. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za 

posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če 

parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

 I-TR-04: Seznam blagajniških transakcij je izpis seznama 

blagajniških transakcij, ki jih je v določenem časovnem obdobju 

evidentiral določen izposojevalec. Pri pripravi izpisa določimo 

uporabniško ime (atribut "Evidentiral") ali pustimo prazno vrednost, če 

želimo zajeti vsa uporabniška imena. Po potrebi lahko določimo tudi 
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kriterije drugih atributov v oknu za vnos parametrov poizvedbe (npr. 

"Vrsta transakcije", "Evidentirano", "Razlog za brisanje/odpis terjatev" 

itd.). V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni 

oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne 

določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. Na koncu izpisa je zbirni 

prikaz blagajniških transakcij po posameznih uporabniških imenih in 

vrstah blagajniških transakcij. 

 I-TR-05: Člani z največ izposojami je izpis seznama članov z največ 

izposojami na dom v določenem obdobju (število podaljšanj roka 

izposoje se ne upošteva!). V seznam se uvrsti petdeset članov z največ 

izposojami. Pri pripravi izpisa določimo začetek in konec obdobja, po 

potrebi pa lahko z vnosom vhodnih parametrov "Kategorija člana" in 

"Vrsta gradiva" določimo, ali se bo izpis pripravil za vse člane in za vse 

gradivo ali samo za izbrane člane in izbrano gradivo.  

V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni oddelek z 

vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se 

seznam pripravi za vse oddelke. 

A.2.5 Blagajniško poslovanje 

V skupini Blagajniško poslovanje je možno pripraviti sezname v zvezi z 

blagajniškim poslovanjem. 

Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-BP-01: Blagajniška priloga je izpis seznama poravnanih terjatev in 

storniranih poravnav terjatev v določenem obdobju. Pri pripravi izpisa 

določimo začetek in konec obdobja in uporabniško ime. V knjižnici z 

oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni oddelek z vpisom 

parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se seznam 

pripravi za vse oddelke. Izpis vsebuje seznam vseh gotovinskih in 

negotovinskih poravnav terjatev v knjižnici v izbranem obdobju. Zajete 

so tudi stornirane poravnave, pri katerih je znesek izpisan v negativni 

vrednosti. Seznam negotovinskih poravnav zunaj knjižnice (npr. plačilo 

z Moneto v servisu Moja knjižnica) se izpiše na posebnem obrazcu. 

 I-BP-02: Blagajniška priloga z DDV je izpis seznama vseh transakcij 

poravnav terjatev v določenem obdobju s podatki o DDV. Zajete so vse 

vrste poravnav terjatev (z gotovino in brez gotovine, v knjižnici in 

izven nje). Pri pripravi izpisa določimo začetek in konec obdobja in 

katere transakcije, terjatve ali storitve naj se vključijo v pripravo izpisa. 

V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni oddelek z 

vpisom parametra »Oddelek knjižnice«. Če parametra ne določimo, se 

seznam pripravi za vse oddelke. V drugem delu izpisa so podatki o 

poravnanih terjatvah prikazani zbirno po načinu plačila, vrsti storitve in 

stopnji DDV. 

 I-BP-03: Zbirnik blagajniških prilog z DDV je izpis seznama vseh 

transakcij poravnav terjatev s podatki o DDV po dnevih v določenem 

obdobju. Od izpisa I-BP-02 se razlikuje po tem, da so podatki prikazani 
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zbirno po posameznih dnevih določenega obdobja. V drugem delu 

izpisa so podatki o poravnanih terjatvah prikazani zbirno po vrsti 

storitve in stopnji DDV. 

A.2.6 Opomini 

V skupini Opomini je možno izpisati obrazce za opomine in pripraviti seznam 

prejemnikov opominov ter statistiko opominov. 

Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-O-01: Opomini je izpis obrazcev za opomine. Na ta način lahko 

ponovimo izpis obrazcev, če smo jih ob pripravi opominov že poslali in 

jih zato ni več možno izpisati na tiskalnik z metodo Pošlji opomine v 

segmentu COBISS3/Izposoja. Izpis uporabimo tudi, če je pri izpisu na 

tiskalnik prišlo do kakšnih problemov in je treba ponoviti izpis 

obrazcev.  

Pri pripravi izpisa se odpre iskalnik Iskanje - Opomini, kjer lahko 

poiščemo opomine, ki jih želimo izpisati (npr. z vpisom datuma pri 

"Vneseno" poiščemo opomine, pripravljene na določen dan).  

Pri pripravi izpisa se poleg obrazcev pripravi tudi seznam prejemnikov 

opominov brez naslova. Za člane, pri katerih ni nobenega poštnega 

naslova, se obrazec z opominom namreč ne izpiše.  

 

Opozorilo: 

Izpis opominov iz segmenta COBISS3/Izpisi ne vpliva na status opomina. To 

pomeni, da je pripravljene opomine, ki smo jih izpisali s pripravo izpisa v 

segmentu COBISS3/Izpisi, treba še poslati z metodo za pošiljanje v segmentu 

COBISS3/Izposoja (pri tem pa pripravljenega izpisa ne izpišemo na tiskalnik), 

drugače ne bo možno pripraviti novih opominov.    

 

Opozorilo: 

Pred izpisom na tiskalnik je vedno priporočljivo preveriti, ali je papir pravilno 

vstavljen (predvsem pri kuvertah).    

 

 I-O-02: Seznam prejemnikov opominov je seznam članov, ki so 

prejeli opomin. Poleg podatkov o članih se izpišejo še podatki o 

gradivu z opominom. Pri pripravi izpisa vpišemo datum priprave 

opominov. Če pri parametru "Datum priprave opominov" vpišemo dva 

različna datuma, so na seznamu vsi opomini pripravljeni za izbrano 

obdobje. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni 

oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne 

določimo, se seznam pripravi za vse oddelke.  

Na obrazcih za opomine lahko poljubno spreminjamo različne vrste 

podatkov, zato lahko vsaka knjižnica prilagaja vsebino in delno tudi 

obliko obrazcev za svoje potrebe izdelave opominov. O možnostih 

priprave obrazcev za opomine si lahko preberemo v pogl. 8.5. 
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 I-O-03: Statistika opominov vsebuje statistiko izdelanih opominov za 

obdobje, ki ga podamo z začetnim in končnim datumom. Za vsak dan, 

ko so bili izdelani opomini, se za posamezni opomin izpišeta naslednja 

podatka (1., 2., 3. in 4. opomin): število članov, ki so prejeli posamezni 

opomin, in število izvodov, za katere so prejeli opomin. Če pri 

parametru "Datum priprave opominov" vpišemo dva različna datuma, 

so v statistiki zajeti vsi opomini, pripravljeni za izbrano obdobje. V 

knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni oddelek z 

vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se 

seznam pripravi za vse oddelke. 

A.2.7 Izvoz podatkov 

V skupini Izvoz podatkov je možno pripraviti podatke za nadaljnjo urejanje v 

drugih programih (npr. v programu Excel) ali za potrebe predaje podatkov 

izven knjižnice. 

Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-IZV-01: Seznam neizterjanih tožb je izpis zbirnih podatkov o 

evidentiranem gradivu, za katere velja zadnji opomin. Kateri je zadnji 

opomin, je določeno s posebnim parametrom na zahtevo knjižnice. 

Izpis se nahaja v mapi Podatki za nadaljnjo obdelavo. Pri pripravi 

izpisa obvezno določimo vhodni parameter "Zadnji prejeti opomin", 

kjer vnesemo številko zadnjega opomina, ki ga lahko prejmejo člani 

knjižnice (najvišja številka opomina, ki ga lahko prejmejo člani, je 

določena s posebnim parametrom). 

Po potrebi omejimo izpis z obdobjem prejema zadnjega opomina. Če 

želimo zajeti vse gradivo z zadnjim opominom, parametra ne določimo. 

V knjižnici z oddelki lahko pripravimo izpis za posamezni oddelek z 

vpisom parametra "Oddelek transakcije", kjer je član prejel zadnji 

opomin. Če parametra ne določimo, se izpis pripravi za vse oddelke. Pri 

parametru "Številka izkaznice" lahko po potrebi za posameznega člana 

določimo številko izkaznice. Če parametra ne določimo, se izpis 

pripravi za vse člane. 

Izpis je namenjen izvozu podatkov v program Excel in nadaljnji 

obdelavi podatkov. Takojšnje izpisovanje na tiskalnik ni mogoče. 

Ko je izpis pripravljen, ga shranimo v oknu Pregled in pošiljanje 

izpisa v poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu 

Excel odpremo datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov 

kliknemo izbirni gumb "Delimited", iz seznama izberemo vrednost 

65001: Unicode (UTF-8), podatke pa ločimo z znakom "|", ki ga 

vpišemo pri "Other". 

Izvoz podatkov vsebuje naslednje podatke: 

 Številka izkaznice 

 Ime 
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 Priimek 

 Ime in priimek skrbnika/poroka 

 Ulica in št. 

 Poštna št. in kraj 

 (Opomba: podatki o naslovu člana so isti, kot so bili uporabljeni za 

naslavljanje zadnjega opomina) 

 Telefonska številka 

 (Opomba: podatki o vseh telefonskih številkah pri članu so iz e-

obveščanja člana in iz naslovov člana) 

 Datum zadnjega opomina 

 Stroški zadnjega opomina 

 Trenutna zamudnina 

 (Opomba: podatek  o trenutni zamudnini je vezan na izvod gradiva) 

 Nabavna cena izvoda 

 Oddelek 

 Inventarna številka 

 Naslov izvoda 

 Datum izposoje 

 Datum poteka 
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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 

                                                      
37

 Gl. opombo pod št. 2. 
38

 Gl. opombo pod št. 2. 
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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 

Opozorilo:  

Pri statistikah aktivnih članov se član pri vmesnem prikazu statističnih 

podatkov za posamezno kategorijo zajame tolikokrat, kot je v izbranem 

obdobju zamenjal kategorijo članstva. Če je bil v izbranem obdobju bil npr.  

osnovnošolec in srednješolec, se pri vmesnem prikazu pri vsaki posamezni 

kategoriji prišteva kot aktiven. V skupnem seštevku aktivnih članov pa je zajet 

samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je v izbranem obdobju menjal kategorijo 

članstva. Seštevek rezultatov po posameznih kategorijah članov tako ni nujno 

enak skupnemu seštevku statistike. 

 

 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, 

                                                      
39

 Gl. opombo pod št. 2. 
40

 Gl. opombo pod št. 2. 
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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. 

 

 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". 

 

 

 

                                                      
41

 Gl. opombo pod št. 2. 
42

 Gl. opombo pod št. 2. 
43

 Gl. opombo pod št. 2. 
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 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 

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. 
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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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