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PREDGOVOR 

COBISS3 je ime za novo generacijo programske opreme, razvite na osnovi 
objektne tehnologije. Dodatek k dosedanjemu imenu simbolizira tretjo 
generacijo programske opreme, ki jo je IZUM razvil za potrebe delovanja 
sistema COBISS. Prva generacija programske opreme se je imenovala 
ATLASS, tej je sledila programska oprema z enakim imenom kot sistem 
COBISS, najnovejša generacija pa je COBISS3. 

Z novo zasnovo na objektni tehnologiji so bila v proces razvoja programske 
opreme vključena nova orodja za objektno analizo, načrtovanje, izvedbo in 
upravljanje s konfiguracijami.  

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena 
trislojna zasnova: uporabniški vmesnik, poslovna logika in baza podatkov. Vse 
tri sloje povezuje objektni model RMI (Remote Method Invocation), v sloju 
baze podatkov se uporablja ObjectStore. 

Programska oprema COBISS3 je razvita v javi, ki je več kot samo programski 
jezik, saj omogoča delovanje aplikacije na različnih platformah: 

 uporabniški vmesnik (Windows 98/ME/2000/XP/Vista) 
 poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)  
 baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux) 

 

Programska oprema COBISS3 vsebuje sedem segmentov:  

 COBISS3/Nabava  
 COBISS3/Serijske publikacije 
 COBISS3/Zaloga 
 COBISS3/Izposoja 
 COBISS3/Medknjižnična izposoja 
 COBISS3/Izpisi  
 COBISS3/Upravljanje aplikacij 

 

COBISS3/Nabava omogoča knjižnicam avtomatizacijo naslednjih postopkov 
pridobivanja monografskih publikacij: nakup gradiva, ki vključuje izbor za 
naročanje gradiva, naročanje gradiva, predplačilo naročenega gradiva, prejem 
naročenega gradiva in plačilo prejetega gradiva; prejem gradiva iz zamene in 
pošiljanje gradiva v zameno; prejem in pošiljanje obveznih izvodov, prejem 
darovanega gradiva in evidentiranje drugih načinov prejema gradiva; 
reklamiranje nedospelega gradiva, prejetega gradiva, prejetega dokumenta za 
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plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o partnerjih in skladih 
ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Serijske publikacije je segment, ki omogoča avtomatizacijo 
naslednjih postopkov pridobivanja serijskih publikacij: nakup publikacij, ki 
vključuje izbor za naročanje publikacij, naročanje publikacij, odpoved naročila, 
predplačilo in plačilo publikacij; prejem publikacij iz zamene, obveznih 
izvodov in darov ter drugi načini prejema; vzdrževanje podatkov o vzorcih 
izhajanja ter izvajanje kontrole dotoka; pošiljanje publikacij v zamenjavo in 
pošiljanje obveznih izvodov; reklamiranje manjkajočih zvezkov, prejetega 
dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o 
partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.  

COBISS3/Zaloga vključuje naslednje postopke: dodajanje polj 996/997 in 998 
ter vnos in spreminjanje podatkov v teh poljih, kopiranje podatkov v poljih 
996/997, spreminjanje statusa v več poljih 996/997 v zapisu, spreminjanje 
podatkov v poljih 996/997 preko inventarnih številk ali številk za izposojo, 
razvrščanje polj 996/997 v zapisu, izpis nalepk, inventarizacija monografskih 
publikacij, odpis manjkajočih izvodov monografskih publikacij po inventuri. 
Pri vodenju zaloge serijskih publikacij je možna inventarizacija serijskih 
publikacij, priprava in urejanje vzorcev izhajanja, beleženje dotoka publikacij 
na osnovi vzorcev izhajanja, podpora pri postopkih vezave in razvezave 
zvezkov ter odpisov zvezkov in letnikov serijskih publikacij. Vključuje tudi 
naslednje postopke: kreiranje dodatnih lokalnih zapisov, prenos polj 996/997 iz 
enega bibliografskega zapisa v drugega, prikaz zapisov v formatu COMARC, 
pregled stanja izvodov v izposoji, izpis seznama novosti ter nastavitve števcev 
za dodajanje inventarnih številk, tekočih številk v signaturi in številk za 
izposojo. 

COBISS3/Izposoja omogoča naslednje postopke: vpis in spremembo 
podatkov o članih, brisanje podatkov o članu, spremembo številke izkaznice, 
izpis nalepke za člansko izkaznico, izposojo gradiva na dom, podaljšanje roka 
izposoje, spremembo datuma poteka, vračanje gradiva z možnostjo izbire člana 
ali brez te možnosti ter izpis zadolžnice za člana. Za serijske publikacije je 
možno določiti stalne rezervacije in evidentirati kroženje posameznih zvezkov 
serijskih publikacij. V knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, 
je možno: ločeno voditi evidenco izposoje po oddelkih, medoddelčno 
izposoditi gradivo iz matičnega oddelka v gostiteljski oddelek, nadalje 
izposoditi to gradivo članom v gostiteljskem oddelku ter iskati gradivo po 
katalogu v posameznih oddelkih. Pri posameznih izvodih gradiva je za potrebe 
izposoje možen vpis opombe o izvodu, pri izposojenem gradivu pa še vpis 
začasne opombe. V lokalnem katalogu je možno poiskati gradivo ali 
posamezne izvode, pogledati bibliografske podatke in podatke o stanju zaloge 
ter dobiti informacijo, pri kom je gradivo izposojeno, če ni prosto. Podatke o 
vpisanih članih je možno iskati po različnih kriterijih in jih nato v obliki 
seznama izpisati tudi na tiskalnik. V knjižnicah, ki svojim članom zaračunavajo 
določene storitve, je možno: vzdrževanje cenika, evidentiranje in poravnava 
terjatev, izpis računa, brisanje terjatev, storniranje poravnave terjatev, 
zaključitev blagajne in pregled blagajniških transakcij. Knjižnicam je 
omogočena nastavitev časovnih parametrov izposoje, načina izposoje za izvode 
z omejeno dostopnostjo, spreminjanje koledarja odprtosti knjižnice, 
spreminjanje nastavitev za elektronsko obveščanje članov, nastavitev števila 
izposojenih izvodov, števila podaljšanj ter obdobja veljavnosti članstva za 
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posamezne kategorije članov in spreminjanje naslova spletne strani s 
kontaktnimi podatki in obvestili v zvezi s servisom Moja knjižnica v 
COBISS/OPAC-u. 

COBISS3/Medknjižnična izposoja vključuje naslednje postopke: 
evidentiranje naročnikovega zahtevka, naročanje gradiva pri dobavitelju ali v 
skladišču, evidentiranje prejema gradiva od dobavitelja ali iz skladišča, dobave 
gradiva naročniku, vračila gradiva naročnika in vračila gradiva dobavitelju ali v 
skladišče. Vključuje tudi pripravo in izstavitev računov za pravne osebe – 
partnerje, ki se pojavljajo kot naročniki ali plačniki opravljenih storitev, 
pripravo obvestil za naročnike in dobavitelje, vzdrževanje podatkov o 
partnerjih in ceniku ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Izpisi je segment, ki omogoča oblikovanje različnih vrst izpisov, kot 
so raznovrstni obrazci, poslovne listine, statistike ipd. Izpisi se pripravljajo na 
osnovi podatkov iz vseh segmentov programske opreme COBISS3. 
Pripravljene izpise lahko pošljemo na tiskalnik ali po e-pošti. Tipske izpise za 
posamezne segmente oblikujemo v IZUM-u.  

COBISS3/Upravljanje aplikacij je segment, ki omogoča knjižnicam 
vzdrževanje podatkov o domači knjižnici in partnerjih ter vpogled v podatke o 
uporabnikih sistema. 

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika 
do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem trenutno veljavne verzije 
programske opreme COBISS3 in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske 
opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika. Vsebina 
priročnika je shranjena in dostopna na portalu Izobraževanje z izbiro  
E-priročniki, neposredni dostop do vsebine na portalu pa je mogoč tudi iz 
menija Pomoč v programski opremi COBISS3. 

Za lažje razumevanje programske opreme je v priročnik Osnovna navodila 
COBISS3 dodan slovar z definicijami uporabljenih izrazov. 

V navodilih podani primeri so večinoma izmišljeni in se bodo zaradi 
dopolnjevanja programske opreme lahko spreminjali. 

Informacije in pomoč lahko dobite na sedežu nacionalnega centra COBISS, ki 
je odgovoren za sistem COBISS v vaši državi (kontaktni podatki so objavljeni 
na zadnji strani priročnika). 

 
 

 

 



 



1 UVOD  

V navodilih so opisani naslednji postopki, s katerimi urejamo podatke o članih 
in izposoji gradiva v knjižnici: 

 nastavitev parametrov izposoje 
 vpis člana 
 sprememba podatkov o članu 
 brisanje podatkov o članu 
 sprememba številke izkaznice 
 iskanje člana 
 sprememba oddelka ali letnika 
 izposoja gradiva na dom 
 vračanje gradiva 
 podaljšanje roka izposoje 
 sprememba datuma poteka 
 vpis opombe o gradivu 
 iskanje gradiva 
 stalne rezervacije serijskih publikacij 
 medoddelčna izposoja 
 vzdrževanja cenika 
 evidentiranje in poravnava terjatev 

 

V knjižnicah, ki so uporabljale programsko opremo COBISS2/Izposoja, se ob 
namestitvi segmenta COBISS3/Izposoja prenesejo iz okolja COBISS2 
naslednji podatki: 

 podatki o članih iz evidence članov 

Prenesejo se samo podatki, za katere obstajajo tudi atributi pri razredu 
Član.  

 podatki o izposojenem gradivu (status C – izposojeno na dom, D – 
medoddelčno izposojeno) 

V obstoječi verziji se še ne prenašajo podatki o opominih ter drugem 
evidentiranem gradivu pri članu (statusi gradiva S – izposojeno v 
čitalnico, U – rezervirano v čitalnici, R – rezervirano, O – rezervirano 
prosto gradivo, W – čaka na polici na člana, L – izgubljeno, B – 
zadržano, K – v kroženju, D – medoddelčno izposojeno), prav tako se 
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ne prenašajo podatki o transakcijah iz arhiva in nastavitve parametrov v 
knjižnici.  

Pred začetkom uporabe segmenta COBISS3/Izposoja mora knjižnica: 

 dopolniti podatke o domači knjižnici; ti podatki se ob namestitvi 
programske opreme COBISS3 prenesejo iz baze podatkov COLIB,  
shranijo pa se v bazo podatkov o domači knjižnici in bazo podatkov o 
partnerjih. Vnos podatkov o Domači knjižnici je opisan v priročniku 
COBISS3/Upravljanje aplikacij (gl. pogl. 2.1) 

 nastaviti časovne parametre izposoje  

 po potrebi dopolniti koledar z dela prostimi dnevi 

 po potrebi spremeniti nastavitve načina izposoje omejeno dostopnih 
izvodov v tabeli pq 

 določiti cenik 
 

Večina postopkov v izposoji (vpis novega člana, izposoja gradiva na dom, 
vračanje gradiva ipd.) se izvaja v razredu Član. Iskanje in vračanje 
izposojenega gradiva pa je možno tudi v razredu Izposojeno gradivo. 
Nastavitve nekaterih parametrov izposoje, kot so npr. časovni parametri, se 
določijo v razredu Domača knjižnica. Navodila za delo z razredi, ki so skupni 
tudi drugim segmentom (npr. Partner, Gradivo, Polje 996/997, Domača 
knjižnica), so opisana v ustreznih priročnikih. V razredu Gradivo je možno 
dobiti vpogled v stanje gradiva v izposoji z informacijo, pri kom je gradivo 
izposojeno, pri objektu Polje 996/997 pa je možno vpisati opombo za izposojo 
o posameznem izvodu. Vzdrževanje cenika je možno v razredu Cenik, iskanje 
računov, evidentiranih terjatev do članov ter blagajniških transakcij pa v 
ustreznih razredih v mapi Evidentiranje in poravnava terjatev. Zaključitev 
blagajne je možna v razredu Stanje blagajne. 

 



2 NASTAVITEV PARAMETROV  

V segmentu COBISS3/Izposoja lahko v knjižnici sami nastavimo naslednje 
parametre: 

 časovne parametre izposoje za posamezne vrste gradiva 
 koledar s seznamom prostih dni v knjižnici 
 način izposoje izvodov, ki imajo določeno stopnjo dostopnosti 

(podpolje 996/997p) ali status (podpolje 996/997q) 
 parametre za elektronsko obveščanje članov 
 naslov spletne strani, na kateri objavljamo kontaktne podatke in 

obvestila v zvezi s servisom Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u 
 nastavitve omejitev za posamezne kategorije članov oziroma vrste 

gradiva (omejitve poslovanja) 
 

Parametre izposoje nastavljamo z uporabo različnih metod v razredu Domača 
knjižnica. Knjižnice, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, lahko za 
posamezne oddelke določijo različne časovne parametre in koledar. 

 

Opozorilo: 

  Za nastavitev parametrov potrebujemo dovoljenje I_PAR –  spreminjanje 
parametrov izposoje.  

 

Podpoglavja: 

 Časovni parametri 
 Koledar 
 Način izposoje (tabela pq) 
 Elektronsko obveščanje 
 Kontaktni podatki in informacije za COBISS/OPAC 
 Omejitve poslovanja 
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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 določiti: 

 naslov spletne strani, kjer smo objavili kontaktne podatke in obvestila v 
zvezi s servisom Moja knjižnica1 

 naslov elektronske pošte knjižnice ali posameznega oddelka, na 
katerega želimo prejemati obvestila o rezervacijah prostih izvodov, ki 
so bile izvedene preko COBISS/OPAC-a.2 

 

                                                      
1 Naslov spletne strani bo viden v COBISS/OPAC V6.0. 
2 Podatek se bo upošteval ob vključitvi rezervacij v segment COBISS3/Izposoja. 
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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 člane te 
kategorije. 

 Omejitev števila izposojenih izvodov v čitalnico 

 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 za člane te kategorije. 

 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 za člane te kategorije.  

 Omejitev števila podaljšanj roka izposoje preko bibliofona 

 Omejitev števila podaljšanj roka izposoje na knjigomatu 

 Omejitev števila rezervacij pri članu za rezervacije v knjižnici 

 Omejitev števila rezervacij pri članu za rezervacije v COBISS/ 
OPAC-u 

 Omejitev števila rezervacij pri gradivu 

 Omejitev števila rezervacij pri izvodu 

 Datum poteka članstva 

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

 

Opomba: omejitve označene z znakom "" se bodo upoštevale ob vključitvi 
postopkov, na katere se nanašajo, v segment COBISS3/Izposoja. 

čene z znakom "" se bodo upoštevale ob vključitvi 
postopkov, na katere se nanašajo, v segment COBISS3/Izposoja. 
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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 v knjižnici z oddelki določili, da omejitev velja za celo knjižnico, ne 
določamo omejitve za posamezne oddelke! 

 

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 
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. 

 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 

  
 

  

Postopek 
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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. 

 

 



 



3 ČLANI 

V knjižnicah za potrebe izposoje vodijo evidenco svojih članov. V posebno 
bazo vnašajo podatke o novih članih in spreminjajo podatke o že vpisanih 
članih. 

V poglavju so opisani postopki vpisa novih članov, spreminjanja in brisanja 
njihovih podatkov, izpisa nalepk za članske izkaznice, spremembe številke 
izkaznice (ob izdaji nove izkaznice) in iskanja članov. 

Podatki o članu se vnašajo v oknu urejevalnika Član. Določeni podatki pri 
članu so obvezni (npr. "Ime", "Priimek", "Kategorija", povezava v "Nadrejeni 
član" pri članih – pravnih osebah ipd.). Druge, neobvezne podatke vpišemo 
glede na to, katere statistike želimo pripraviti. 

Pri vnosu podatkov se uporabljajo tudi lokalni šifranti (npr. šifrant oddelkov 
zaposlitve) in globalni šifranti (npr. šifrant poštnih številk in krajev). 

Lokalni šifranti se vzdržujejo v lokalnih bazah podatkov knjižnic. Ažuriranje 
lokalnih šifrantov je opisano v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. 
pogl. 4.7. 

Podpoglavja: 

 Vpis člana 
 Sprememba podatkov 
 Brisanje podatkov o članu 
 Izpis nalepke za člansko izkaznico 
 Sprememba številke izkaznice 
 Iskanje člana 
 Sprememba oddelka šole 
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3.1 VPIS ČLANA 

Vpis novega člana knjižnice, ki je opisan v nadaljevanju, poteka po naslednjih 
korakih: 

 določitev številke izkaznice 

 vpis podatkov (atributov) o članu, ki so porazdeljeni na zavihkih 
Splošno, Šolanje, zaposlitev, Članstvo in Info 

 dodelitev gesla (po potrebi) za dostop do storitev v COBISS/OPAC-u 

 izpis nalepke za člansko izkaznico 

 evidentiranje terjatve za članarino ali vpisnino (če se zaračunava) 
oziroma evidentiranje veljavnosti članstva (če se kontrolira) 

Knjižnice z oddelki običajno vodijo evidenco članov ločeno po oddelkih. Prvi 
dve mesti v številki izkaznice označujeta oddelek vpisa, člani pa so dejansko 
vpisani v skupni bazi podatkov o članih in si lahko z isto izkaznico izposojajo 
gradivo v vseh oddelkih knjižnice.  

 

Primer:  

Če je številka izkaznice 0100203, je član vpisan v oddelku 01 pod zaporedno 
številko 203. 

 
 

Nasvet:  

Na zahtevo knjižnice z oddelki je možno s posebnim parametrom določiti, da 
številka izkaznice ne vključuje oznake oddelka vpisa.  

3.1.1 Določitev številke izkaznice 

1. Izberemo razred Član in nato metodo Razred / Nov objekt. 

2. Odpre se okno Številka izkaznice, v katerem članu določimo 
identifikacijsko številko. V oknu se informativno izpiše najvišja zasedena 
številka izkaznice. Z izbiro načina dodelitve določimo, ali bomo številko 
vpisali sami ali naj se določi programsko.  

3. Vnos potrdimo s klikom na gumb V redu. 

Glede na najpogostejši način določanja identifikacijske številke v posamezni 
knjižnici je ustrezni način določanja (npr. Išči gor) vnaprej označen (privzeta 
vrednost). 

Postopek 
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3.1.1.1 Ročni vpis številke izkaznice 

Označimo izbirni gumb Ročni vpis in pri "Številka izkaznice" vpišemo ali s 
čitalnikom vnesemo številko izkaznice.  

To možnost uporabimo, če je izkaznica za člana vnaprej pripravljena (z 
nalepko s črtno kodo) ali če bomo pri članu ohranili že dodeljeno številko 
izkaznice iz "stare" evidence.  

3.1.1.2 Programski vpis številke izkaznice 

Označimo enega od izbirnih gumbov Išči gor ali Išči dol ter pri "Išči od" po 
potrebi spremenimo kriterij za iskanje. Trenutna vrednost pri "Išči od" je za eno 
večja od zadnje programsko dodeljene številke. Ročno dodeljene številke ne 
vplivajo na programsko dodeljevanje številke. Program poišče prvo prosto 
številko od postavljene meje navzgor ali navzdol. 

 

Nasvet:  

Če podatkov o članu ne shranimo pod izbrano številko, se ta ne upošteva pri 
naslednji določitvi številke članu. Inicializacija števca je torej samodejna. 

Nezasedene številke lahko pogledamo tako, da izberemo razred Član in nato  
metodo Pokaži nezasedene številke.  

 

Opozorilo: 

Če se pojavi okvara števca pri "Išči od", lahko števec ponovno nastavimo tako, 
da v razredu Števci poiščemo in izberemo števec in nato uporabimo metodo 
Objekt / Uredi. Za uporabo metode potrebujemo dovoljenje I_SST – nastavitev 
spodnje meje števca (gl. pogl. 5).   

3.1.2 Vnos podatkov o članu 

Po določitvi številke izkaznice se odpre urejevalnik Član, v katerem vpisujemo 
in spreminjamo podatke o članu. Podatki o članu so razdeljeni na štiri zavihke:  

 Splošno 
 Šolanje, zaposlitev 
 Članstvo 
 Info 

 

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.   
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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 "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. 

5. Pri "Občina stalnega bivališča" vpišemo oznako občine stalnega bivališča 
člana. Če je ne poznamo, jo poiščemo in prenesemo iz šifranta. 

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

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 

 

7. 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). 

Postopek 
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8. 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.  

9. S klikom na gumb Privilegiji se odpre novo okno, v katerem označimo 
privilegije člana. 

10. S klikom na gumb Omejitve se odpre novo okno, v katerem označimo 
omejitve člana. 

11. Pri "Omejitev štev. izp. izvodov (I)" vpišemo največje število izvodov, ki 
jih ima član lahko izposojenih. 

12. Pri "Omejitev podaljš. (I)" vpišemo število rokov podaljšanja, ki jih 
dovoljujemo članu po poteku roka izposoje.  

13. Pri "Neporavnane 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. 

14. 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.  

 

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

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. 

Postopek 
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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. 

 

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. 

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.  

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.  
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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. 

2. 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. 

3. Pri "Oddelek/letnik šole" vpišemo oddelek šole ali ga poiščemo in 
prenesemo iz ustreznega šifranta, ki se odpre glede na izbrano vrsto šole. 

4. 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.  

5. 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.  

 

6. 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)). 

7. V spustnem seznamu izberemo stopnjo izobrazbe. 

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. 

Postopek 
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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 "Datum prvega vpisa" se programsko vpiše tekoči datum, pri čemer 
lahko podatek spremenimo, če to ni datum prvega vpisa člana v knjižnico. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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 "Oddelki" 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 

Postopek 
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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 
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 izpiše uporabniško ime knjižničarja, ki je 
vnesel zadnjo spremembo podatkov o članu. 

 Pri "Spremenjeno" se izpiše datum zadnje spremembe podatkov o 
članu. 

 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). 

3.1.3 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.  
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1. Po kliku na gumb Nadrejeni član se odpre okno iskalnika Iskanje – Član. 
Postopek 

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). 

 

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

Postopek 

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. 

 

 



 



COBISS COBISS3/Izposoja
 

© IZUM, oktober 2010 3.3-1
 

3.3 BRISANJE PODATKOV O ČLANU 

Podatke o članu lahko po potrebi tudi zbrišemo iz baze podatkov, pri čemer se 
lahko odločimo, ali se bo številka izkaznice sprostila ali pa bo ostala zasedena 
(in je ne bomo mogli dodeliti nikomur drugemu). 

 

Opozorilo: 

Za brisanje podatkov o članu potrebujemo dovoljenje I_BRC –  brisanje 
članov.  

 

1. V razredu Član poiščemo in izberemo enega člana ali več na enega izmed 
možnih načinov (gl. pogl. 3.6). 

2. Za izbranega člana ali člane uporabimo metodo Objekt / Zbriši podatke o 
članu. 

Odpre se okno Brisanje podatkov o članu, kjer določimo: 

 ali naj številka izkaznice izbrisanega člana ostane zasedena  

Če želimo, da ostane številka izkaznice zasedena, pustimo oznako v 
potrditvenem polju Številka izkaznice ostane zasedena. To pomeni, 
da te številke izkaznice ne moremo dodeliti novemu članu, hkrati pa bo 
ostala zasedena tudi številka alternativne izkaznice, če jo je član imel.  

 vzrok za brisanje podatkov o članu  

V spustnem seznamu izberemo vzrok za brisanje podatkov o članu 
(npr. 4 član je zaključil šolanje). 

3. S klikom na gumb V redu potrdimo brisanje podatkov o članu ali več 
članih. 

 

Opozorilo: 

Podatkov o članu ni možno brisati v primerih: 

– če je pri njem evidentirano izposojeno gradivo, 

– če ima evidentirane terjatve, 

– če gre za nadrejenega člana kategorije 019 – družinska izkaznica, 

– če je pri njem vpisana opomba. 

 
 

Nasvet: 

Seznam, iz katerega je razviden tudi vzrok brisanja podatkov o članih, 
lahko pripravimo v segmentu COBISS3/Izpisi, če v skupini Člani izberemo 
izpis I-C-04: Izbrisani člani. 

 

Postopek 
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3.5 SPREMEMBA ŠTEVILKE IZKAZNICE 

V primeru izgube članske izkaznice lahko članu izdamo novo člansko 
izkaznico. Podatkov o članu v tem primeru ni treba ponovno vpisovati, 
spremenimo samo številko izkaznice. 

 

Opozorilo: 

Za spreminjanje številke izkaznice potrebujemo dovoljenje I_SSI –  sprememba 
številke izkaznice.  

 

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana na enega izmed možnih 
načinov (gl. pogl. 3.6). 

2. Na izbranem članu uporabimo metodo Sprememba številke izkaznice iz 
priročnega menija. 

Odpre se okno Številka izkaznice, kjer članu na enak način kot ob vpisu 
dodelimo novo številko izkaznice (gl. pogl. 3.1.1). 

3. Dodeljeno številko potrdimo s klikom na gumb V redu.  

Odpre se urejevalnik za člana, kjer se že izpiše nova številka člana. Po 
potrebi spremenimo še druge podatke.  

 

Opozorilo: 

Ko potrdimo novo številko, smo spremenili številko izkaznice. Preklic ni več 
možen!   

 

4. Nalepko za novo člansko izkaznico izpišemo s klikom na gumb Nalepka. 

5. Če smo spreminjali druge podatke o članu, zapustimo urejevalnik s klikom 
na gumb V redu, drugače pa s klikom na gumb Prekliči.  

Stara številka izkaznice se programsko shrani v Neveljavne številke.  
 

Opozorilo: 

Stare številke ne moremo dodeliti novemu članu. Če uporabimo neveljavno 
številko za identifikacijo člana, se izpiše ustrezno opozorilo.  

 

Postopek 
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3.7 SPREMEMBA ODDELKA ŠOLE 

Pri članih šolskih knjižnic ob začetku novega šolskega leta običajno spremenijo 
podatek o oddelku šole. Podatek o oddelku šole je možno spremeniti na dva 
načina: 

 ročno,  s spremembo vrednosti  atributa "Oddelek/letnik šole" v 
urejevalniku Član za posameznega člana 

 programsko, z uporabo metode Spremeni oddelek šole v razredu Član 
za več članov hkrati (lahko tudi za vse) 

 

Opozorilo: 

Za uporabo metode Spremeni oddelek šole potrebujemo dovoljenje I_BRC – 
brisanje članov.   

 

Seznam oddelkov šole mora biti vpisan v lokalnem šifrantu Razred, razrednik 
(CODE 310).  

Spremembo oddelka šole izvedemo na naslednji način: 
 

1. Izberemo razred Član in nato metodo Razred / Spremeni oddelek šole.  

Odpre se okno Tabela oddelkov šole (lokalni šifrant Razred, razrednik). 

2. Določimo pravila za spremembo. 

V posameznih vrsticah  tabele se v dveh stolpcih izpišejo vsi oddelki šole iz 
lokalnega šifranta Razred, razrednik (CODE 310). V stolpcu Po spremembi 
iz spustnega seznama izberemo oddelek šole, v katerega naj se spremeni  
določeni oddelek šole pri članih. Če vrednosti ne spremenimo, bo oddelek 
šole po izvedbi postopka ostal isti. Prav tako se podatek o oddelku šole ne 
bo spremenil pri članih tistih oddelkov šole, za katere ne obstaja preslikava 
v tabeli. V tabeli lahko določimo tudi, kako naj se spremeni oddelek šole za 
člane, ki so zaključili šolanje (npr. Z – zaključeno), če jih ne želimo brisati..   

3. Shranimo tabelo s klikom na gumb V redu.  

Odpre se okno Izberi seznam članov, v katerem sta že označena dva 
kontrolna seznama, ki naj se pripravita ob izvedbi postopka: Seznam članov 
pred spremembo in Seznam članov po spremembi. Če ne želimo izpisa teh 
seznamov, brišemo oznaki pred seznamoma. 

4. Postopek nadaljujemo s klikom na gumb V redu. 

Odpre se okno Sprememba oddelka šole. 

5. Postopek prenosa sprožimo s klikom na gumb Začni postopek.  

Med izvajanjem postopka se v tem oknu izpisujejo programska sporočila. 

 Če smo v oknu Izberi seznam članov izbrali pripravo izpisa Seznam 
članov pred spremembo, se odpre okno Pregled in pošiljanje izpisa, 

Postopek 

  

Pogoj  
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kjer je priporočljivo izpis najprej shraniti  (gumb Shrani ali Shrani 
kot) in nato po potrebi izpisati na tiskalnik (gumb Pošlji). Seznam 
vsebuje podatke o članih in oddelkih šole pred spremembo in ga lahko 
uporabimo za preverjanje pravilnosti izvedbe postopka. 

 Postopek je končan, ko se v oknu Sprememba odelka šole izpiše 
ustrezno sporočilo. 

 Če smo v oknu Izberi seznam članov izbrali pripravo izpisa Seznam 
članov po spremembi, se odpre okno Pregled in pošiljanje izpisa, kjer 
je priporočljivo izpis najprej shraniti  (gumb Shrani ali Shrani kot) in 
nato po potrebi izpisati na tiskalnik (gumb Pošlji). Seznam vsebuje 
podatke o članih in oddelkih šole po spremembi in ga lahko uporabimo 
za preverjanje pravilnosti izvedbe postopka.  

6. Po končanem postopku zapremo okno s klikom na gumb Zapri. 
 

Ob spremembi oddelka šole se evidentira transakcija spremembe podatkov pri 
članu. Zato lahko pripravimo seznam članov, ki smo jim s postopkom 
spremenili oddelek šole, tako da v segmentu COBISS3/Izpisi izberemo izpis   
I-C-05: Spremembe pri članih . V seznamu se pri posameznem članu izpišeta 
stara in nova vrednost atributa "Oddelek/letnik šole". 

 

 

Opozorilo: 

  Spremembo oddelka šole je priporočljivo izvesti pred vpisom novih članov iz 1. 
letnika oziroma 1. razreda, da ne pomešamo starih in novih prvošolcev. Če te 
nove člane kljub temu vpisujemo prej, vpišemo v polje "Oddelek/letnik" posebno 
oznako (npr. N1.a) ali pa polje pustimo prazno. Če smo člane novih 1. letnikov 
oziroma razredov že vpisali in jih nismo posebej označili, je smiselno v tabeli 
oddelkov šole pustiti preslikavo za te oddelke šole nespremenjeno. 

 



COBISS COBISS3/Izposoja
 

© IZUM, oktober 2010 4.2-1
 

4.2 UREJEVALNIK GRADIVO DOMAČE KNJIŽNICE 

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

 številka članske izkaznice 

 ime in priimek člana 

 kategorija člana 

Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno pri posameznem članu namesto podatka o 
kategoriji člana izpisati vrednost atributov "Oddelek/letnik šole" in 
"Smer/program" ali "Oddelek zaposlitve".   

 skupni znesek neporavnanih terjatev (v knjižnicah, ki imajo vključeno 
blagajno) 

 omejitev števila izposojenih izvodov 

 omejitev podaljševanja 

 omejitve 

 privilegiji 

 opomba  

 število trenutno izposojenih izvodov 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 gradivo 
 

 OLD – član je doslej že prejel kakšen opomin 
 

 SPM – član ima evidentirano posebno članstvo  
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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.  

 
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".   

 

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 
 

 R(eserve), kadar je gradivo rezervirano 
 

 W(aiting), kadar se je izvod vrnil v knjižnico in čaka na člana, ki je 
gradivo rezerviral 

 

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

 O(rder), kadar je izvod rezerviran in je prost  
 

 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 
 

Opozorilo: 

Ker v obstoječi verziji COBISS3/Izposoja še niso podprte vse funkcije, so 
med navedenimi statusi trenutno realizirani samo statusi C – izvod je 
izposojen na dom, D – izvod je medoddelčno izposojen in K – izvod je 
izposojen za kroženje.   

 

 opomba o izvodu 

 začasna opomba 
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2. stolpec 

 identifikacijska številka izvoda (inventarna številka ali številka za 
izposojo); pri serijskih publikacijah v več zvezkih je dopolnjena s 
številko zvezka 

 vrsta gradiva  

 vrsta gradiva, ki se je upoštevala pri izposoji, če je različna od vrste 
gradiva glede na fizično obliko izvoda (pri večvrstnem gradivu, ki se 
izposoja v kompletu) 

3. stolpec 

 opis gradiva 

Pri monografskih publikacijah se izpišejo podatki o naslovu, avtorju, 
signaturi, pri serijskih publikacijah pa naslov, signatura, oznaka 
primerka (997c), letnik (997j), letnica (997k), številčenje – tretji nivo 
(997l), ISSN. 

4. stolpec 

 matični oddelek izvoda 

Pri medoddelčno izposojenih izvodih se izpiše številčna oznaka 
oddelka, ki nam je posredoval gradivo, da smo ga lahko izposodili 
članu. 

5. stolpec 

 datum izposoje izvoda (pri izposoji na dom in medoddelčni izposoji) 

 datumi podaljšanja roka izposoje (na prvem mestu je datum zadnjega 
podaljšanja) 

 datum zadnje spremembe datuma poteka 

6. stolpec 

 datum rezervacije, datum rezervacije prostega izvoda, datum 
evidentiranja izgube, datum vračila z zadržkom 

7. stolpec 

 datum poteka roka izposoje, datum poteka veljavnosti rezervacije, 
datum izposoje v čitalnico 

 datum prejema zadnjega opomina 

8. stolpec 

 število dni zamude 
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Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti, da se pri  
zamudi ne upoštevajo dela prosti dnevi, ki so določeni v koledarju. 

Število dni zamude se izpiše v rdeči barvi, če bo ob programskem 
evidentiranju zamudnine zaradi nastavitve parametrov upoštevano 
drugačno število dni zamude. V takem primeru se v zaslonskem namigu 
pred številom dni zamude izpiše še besedilo po ceniku.  

Nastavitve parametrov, ki vplivajo na število dni zamude za izračun 
zamudnine: 

– omejitev števila dni zamude, za katero se bo zaračunala zamudnina 
(dnevna zamudnina narašča, dokler ni preteklo določeno število dni) 

– zamudnina se ne zaračuna za tolerančno obdobje za zamudnino, ki je 
določeno v tabeli časovnih parametrov 

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

 številka nazadnje prejetega opomina 

 zaporedna številka izvoda v seznamu evidentiranega gradiva 
 

V oknu Gradivo domače knjižnice so preko gumbov dostopni naslednji 
postopki: 

 Katalog – dostop do lokalnega kataloga gradiva, kjer lahko iščemo, 
pregledujemo in izbiramo gradivo za izposojo iz lokalne baze podatkov 

 Preglej – vpogled v stanje gradiva (status gradiva, rezervacije) in 
pregledovanje lastnosti izbranega objekta, vsebovanih objektov in 
objektov, povezanih z izbranim objektom 

 COMARC – prikaz bibliografskega zapisa z vsemi polji 996/997 v 
formatu COMARC; posamezni podatek lahko kopiramo in ga 
prilepimo na ustrezno mesto v urejevalniku 

 Izposodi – izposoja izvoda na dom ali medoddelčna izposoja, če je 
označen izbirni gumb Izposoja na dom; pri "IN/CN=" vpišemo 
identifikacijsko številko izvoda (inventarno številko ali številko za 
izposojo)  

 Vrni – vrnitev izvoda iz izposoje na dom ali medoddelčne izposoje; 
pred klikom na gumb vpišemo pri "IN/CN=" identifikacijsko številko 
izvoda (inventarno številko ali številko za izposojo) ali označimo izvod 
v seznamu  

 Podaljšaj – podaljšanje roka vrnitve; pred klikom na gumb označimo 
izvod v seznamu 

 

Postopki 
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Nasvet: 

   Vse izvode v seznamu lahko označimo  za podaljšanje ali vračanje s klikom 
na gumb Izberi vse.   

 
 Zadolžnica – izpis seznama evidentiranega gradiva na tiskalnik 

 

Nasvet: 

   Iskanje v seznamu evidentiranega gradiva je možno z gumboma  
(Poišči) in  (Išči dalje ).  

 

Nasvet: 

   Naslednje postopke je možno izvesti tudi s kombinacijo tipk:  

<Alt> + <I> = Izposodi 

<Alt> + <V> = Vrni 

<Alt> + <P> = Podaljšaj 

<Alt> + <K> = Katalog 

<Alt> + <G> = Preglej 

<Alt>  + <C> = COMARC 

<Alt> + <D> = Zadolžnica 

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

<Alt> + <E> =  (urejevalnik člana) 

Iz okna za vnos inventarne številke je možno priti v seznam gradiva pri 
članu z uporabo tipk <Shift> + <Tab>; po seznamu pa se nato premikamo s 
tipkama za pomik <gor> in <dol>. 

 

Nasvet: 

   Inventarno številko izposojenega izvoda lahko kopiramo tako, da označimo 
izvod in nato hkrati pritisnemo tipki <Ctrl> + <C> in <Ctrl> + <V>.  
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4.4 VRAČANJE GRADIVA 

Gradivo lahko brišemo iz seznama gradiva pri članu na več načinov:  

 brez izbire člana, z vpisom identifikacijske številke izvoda 

 v oknu Gradivo domače knjižnice, z vpisom identifikacijske številke 
izvoda (inventarne številke ali številke za izposojo) 

 v oknu Gradivo domače knjižnice z izbiro izvoda ali več izvodov iz 
seznama 

Postopek vračanja medoddelčno izposojenega gradiva iz gostiteljskega oddelka 
v matični oddelek poteka na enak način kot vračanje gradiva, ki si ga je 
izposodil član.  

Ob vrnitvi gradiva, ki mu je potekel rok izposoje, lahko evidentiramo terjatev 
za zamudnino (gl. pogl. 7.2.2.2). 

 

Opozorilo: 

V knjižnicah z oddelki je v oddelku, v katerem smo trenutno prijavljeni, možno 
vrniti samo tiste izvode, ki so bili tudi izposojeni v tem oddelku. Medoddelčno 
izposojenega izvoda ni možno vrniti v matični oddelek, dokler ni prost v 
gostiteljskem oddelku. 

4.4.1 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. 

 

1. Označimo razred Izposojeno gradivo. 

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 izposojenega gradiva pri članu. 

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>.  

4. Okno Gradivo domače knjižnice zapremo s klikom na gumb Zapri ali 
zapustimo s klikom na tipko <Esc>. 

Postopek 
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Vrnemo se v okno Iskanje po ključu, kjer lahko vnesemo identifikacijsko 
številko naslednjega izvoda za vračanje. Okno zapustimo s klikom na gumb 
Prekliči. 

4.4.1.1 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.   

4.4.2 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. 

4.4.2.1 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.  

  

Postopek 
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4.5 PODALJŠANJE ROKA IZPOSOJE 

Podaljšanje roka izposoje izvodov, izposojenih na dom, lahko izvedemo samo 
v oknu Gradivo domače knjižnice. Člana, ki želi podaljšati rok izposoje, 
moramo najprej poiskati.  

 

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

Odpre se okno Iskanje po ključu. 

2. Izberemo člana. 

Člana lahko poiščemo po številki članske izkaznice ali z iskanjem po 
kakšnem drugem podatku (gl. pogl. 4.1).  

Odpre se okno Gradivo domače knjižnice. 

3. V oknu Gradivo domače knjižnice označimo izvod (ali več izvodov), pri 
katerem želimo podaljšati rok izposoje. 

 

Nasvet: 

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

 

4. Kliknemo gumb Podaljšaj. 

Nov datum poteka pri označenem izvodu (ali več izvodih) se izračuna na 
osnovi roka podaljšanja za posamezno vrsto gradiva, pri čemer se upošteva 
tekoči datum. Prav tako se tekoči datum evidentira kot datum, ko je bilo 
podaljšanje izvedeno.  

Ob podaljšanju roka izposoje pri izvodu, ki mu je potekel rok izposoje, lahko 
evidentiramo terjatev za zamudnino (gl. pogl. 7.2.2.2). 

 

Opozorilo: 

Pri določitvi novega roka poteka se upošteva koledar knjižnice, tako da se ne 
more izteči na dan, ko je knjižnica zaprta (gl. pogl. 2.2). Kot rok poteka se v 
tem primeru določi prvi delovni dan.  

 

Opozorilo: 

Če so za posamezne oddelke v knjižnici določeni različni časovni parametri in 
koledar, se upoštevata rok podaljšanja in koledar oddelka, v katerem smo 
prijavljeni.  

 

 

 

Postopek 
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Opozorilo: 

  V primeru omejitev za podaljšanje roka izposoje pri članu ali gradivu se izpiše 
ustrezno opozorilo. Ali bomo rok izposoje kljub omejitvam podaljšali, se lahko 
odločimo v naslednjih primerih: 

– pri članu je dosežena omejitev podaljševanja za posamezni izvod 

– za izvod je določena stopnja dostopnosti ali status, ki pogojuje izposojo (gl. 
pogl. 2.3). Običajno to velja za stopnjo dostopnosti (996/997p) 4 – omejena 
dostopnost – čitalnica, 5 – omejena dostopnost – z dovoljenjem avtorja ali 6 – 
vsebina dokumenta nedostopna in status (996/997q)  6 –  poškodovano.  

 

Opozorilo: 

  Gradivu ne moremo podaljšati roka izposoje v naslednjih primerih: 

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

– član ima postavljeno omejitev "Onemogočeno podaljšanje", gumb Podaljšaj 
je neaktiven 

–  za to vrsto gradiva knjižnica ne dovoli podaljšanja roka izposoje (v tabeli 
časovnih parametrov je rok podaljšanja 0d ali pa sploh ni določen) 

– za izvod je določena stopnja dostopnosti ali status, ki onemogoča izposojo 
(gl. pogl. 2.3). Običajno velja to za izvode s stopnjo dostopnosti (996/997p) 7 – 
popolna nedostopnost (arhivski izvod) ali statusom (996/997q), ki je različen 
od 6 – poškodovano 

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

– če bi bil novi rok poteka starejši od že določenega, ki smo ga predhodno 
določili  
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4.6 SPREMEMBA DATUMA POTEKA 

V primeru posebne obravnave določenega gradiva ali članov lahko sami 
določimo drugačen datum poteka, kot bi bil glede na časovne parametre za 
gradivo te vrste. Izvod najprej izposodimo, pri čemer se pri določitvi roka 
poteka upošteva časovni parameter za to vrsto gradiva. Rok poteka lahko nato 
poljubno spremenimo. Postopek lahko izvedemo samo v oknu Gradivo 
domače knjižnice. Člana, ki želi podaljšati rok izposoje, moramo torej najprej 
poiskati. 

 

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. Označimo datum poteka, ki ga želimo spremeniti. 

V seznamu gradiva se pri izvodu z dvojnim klikom postavimo na datum 
poteka (7. stolpec Rok/Op), vpišemo nov datum poteka čez starega in ga 
potrdimo s tipko <Return>. 

 

Nasvet: 

Če želimo spremeniti datum poteka pri več izvodih hkrati, držimo tipko 
<Ctrl>, označimo izvode in dvakrat kliknemo enega od datumov poteka pri 
označenih izvodih (tipko <Ctrl> lahko zdaj spustimo). Vpišemo nov datum 
poteka in potrdimo s tipko <Return>. Datumi poteka se spremenijo.  

 

Nasvet: 

Če želimo spremeniti datum poteka pri vseh izposojenih izvodih hkrati, jih 
najprej označimo s klikom na gumb Izberi vse, nato pritisnemo in držimo 
tipko <Ctrl> ter dvakrat kliknemo enega od datumov poteka pri označenih 
izvodih (tipko <Ctrl> lahko zdaj spustimo). Vpišemo nov datum poteka in 
potrdimo s tipko <Return>. Datumi poteka se spremenijo.   

 

Na podoben način lahko vpišemo tudi nedoločen rok poteka, tako da 
pritisnemo na tipko <X>. Kot novi datum poteka se izpiše XX.XX.XXXX.  

 

V datum zadnje spremembe datuma poteka se evidentira današnji datum. 

Ob spremembi datuma poteka izposoje pri izvodu, ki mu je potekel rok 
izposoje, lahko evidentiramo terjatev za zamudnino (gl. pogl. 7.2.2.2). 

 

Postopek 
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Opozorilo: 

  Novi datum poteka, ki ga vpišemo, mora biti novejši od današnjega datuma.  

 

Opozorilo: 

  Pri ročni spremembi datuma poteka se ne preverjajo morebitne omejitve za 
podaljševanje roka izposoje pri članu ali izvodu.  
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4.8 IZPIS ZADOLŽNICE 

V oknu Gradivo domače knjižnice lahko zadolžnico, tj. seznam 
evidentiranega gradiva pri članu, izpišemo na tiskalnik. 

 

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

Odpre se okno Iskanje po ključu. 

2. Izberemo člana. 

Člana lahko poiščemo po številki članske izkaznice ali z iskanjem po 
kakšnem drugem podatku (gl. pogl. 4.1).  

Odpre se okno Gradivo domače knjižnice. 

3. Kliknemo gumb Zadolžnica. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo izpis na 
že določene ali spremenjene destinacije. Priprava in pošiljanje izpisa sta 
opisana v priročniku Osnovna navodila COBISS3 (gl. pogl. 4.5). 

 

Opozorilo: 

V knjižnicah z oddelki se izpiše seznam evidentiranega gradiva pri članu za 
oddelek, v katerem smo trenutno prijavljeni.   

 

Zadolžnico lahko izpišemo tudi tako, da v razredu Član poiščemo člana in 
izberemo metodo Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji. 

 

Postopek 

Možnosti … 
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6 NASTAVITEV DATUMA IZVAJANJA 
POSTOPKOV  

Kadar na določen dan ne moremo računalniško beležiti transakcij v izposoji 
(npr. zaradi okvare računalnika), imamo možnost to storiti kasneje z 
nastavitvijo datuma izvajanja postopkov. Za izvedbo postopka je potrebno 
dovoljenje za delo v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij (UPR) in 
dovoljenje za vzdrževanje uporabniških imen (UPR_IME) (gl. tudi priročnik 
COBISS3/Upravljanje aplikacij; pogl. 4). Če nastavljamo novi datum izvajanja 
postopkov v segmentu COBISS3/Izposoja za drugega uporabnika sistema,  
mora biti ta v tem času prijavljen v programsko opremo COBISS3. 

  

1. Izberemo segment Upravljanje aplikacij.  

2. V razredu Uporabnik sistema poiščemo in izberemo uporabniško ime. 

3. Izberemo metodo Objekt / Nastavi datum izvajanja postopkov v 
izposoji. 

Odpre se okno Datum izvajanja postopkov. 

4. Pri "Datum izvajanja postopkov" vpišemo ustrezni datum. 

5. Shranimo spremembo. 

Tako nastavljeni datum se bo upošteval pri evidentiranju transakcij tega 
uporabnika sistema, dokler ne bomo spremenili datuma ali dokler se 
uporabnik sistema ponovno ne prijavi v programsko opremo COBISS3. 
Datum se upošteva pri vpisu novih članov, spremembi podatkov o članu, 
izposoji, podaljšanju roka izposoje, spremembi datuma poteka in vračanju 
gradiva. 

 

Opozorilo: 

Datum mora biti starejši od današnjega datuma.  

 

Postopek 

  



 



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 
 Zaključitev blagajne in izpis blagajniške priloge 
 Pregled blagajniških transakcij 
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7.1 VZDRŽEVANJE CENIKA 

Če uporabnikom knjižnice zaračunavamo katero od knjižničnih storitev,  
določimo cenik. Cenik vnašamo, spreminjamo in brišemo v razredu Cenik. 
Osnova za zaračunavanje storitev je trenutno veljavni cenik, razen pri 
zaračunavanju stroškov zamudnine, kjer se upoštevajo tudi cene iz cenikov, ki 
so bili v veljavi v obdobju zamude. 

7.1.1 Vpis cenika 

Ko kreiramo nov cenik, lahko prekopiramo veljavni cenik ali katerega od že 
arhiviranih cenikov (gl. pogl. 7.1.1.3). Kreiramo pa lahko tudi novi cenik brez 
prenosa podatkov.  

V knjižnici, ki ima izposojo organizirano po oddelkih, lahko velja isti cenik za 
vse oddelke ali pa ima vsak oddelek svoj cenik. Možnost vpisa cenikov za vsak 
oddelek posebej se vključi na zahtevo knjižnice s posebnim parametrom. 

Cenik vnašamo in shranjujemo v razredu Cenik. Cenik lahko ima status v 
pripravi, v veljavi ali v arhivu. 

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

Odpre se okno Veljavnost. 

2. Določimo veljavnost cenika. 

Izbiramo lahko med: 

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

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

Če je vključen parameter za ločene cenike po oddelkih, lahko izbiramo 
samo med posameznimi oddelki. 

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

Podatka pri "Velja od" in "Velja do" se določata z metodo za določanje 
veljavnosti cenika, zato do njiju v tem urejevalniku nimamo dostopa. 

4. Izberemo ustrezno skupino storitev ali terjatev na zavihku (gl. pogl. 7.1.1.1) 
in kliknemo gumb Nov objekt.  

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

6. Shranimo podatke. 
 

Cenik 

 v pripravi 

Postopek 
 
Postopek 
 
Postopek 
 

Status cenika po 
kreiranju  
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7.1.1.1 Izbira skupine storitev ali terjatev 

Na zavihkih lahko izbiramo med naslednjimi skupinami storitev ali terjatev: 

 Storitve/terjatve – kategorija člana (I) 

V tej skupini so cenovni razredi vezani na kategorijo člana. Skupino 
izberemo, če vpisujemo ceno za članarino ali vpisnino oziroma ceno za 
novo izkaznico. 

 Storitve/terjatve – vrsta gradiva (I) 

V tej skupini so cenovni razredi vezani na vrsto gradiva. Skupino 
izberemo, če vpisujemo ceno za izposojevalnino ali obrabnino, 
zamudnino ali zamudnino v čitalnici. 

 Storitve/terjatve – enota (I) 

V tej skupini vpisujemo cene opominov, obveščanja o prispelem 
rezerviranem gradivu in rezervacij prostih izvodov. 

 Storitve/terjatve – drugo (I) 

V tej skupini vpisujemo cene soritev, ki niso vezane ne določene 
cenovne razrede, npr. cene fotokopij, izgubljenega gradiva ipd. 

 Storitve/terjatve (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.  

Če izberemo vrsto storitev ali terjatev, ki ne ustreza izbrani skupini storitev 
ali terjatev, se izpiše opozorilo. 

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 mora biti oznaka 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".  

Postopek 
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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".   

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

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

Ročno evidentiranje terjatve pomeni, da evidentiramo terjatev na osnovi 
cene iz cenika in ročnega vnosa števila enot. 

Programsko evidentiranje terjatve pomeni, da se lahko terjatev obračuna in 
evidentira ob izvedbi določenega postopka. Tako je možno ob vpisu novega 
člana in ob prvem obisku člana, ki mu je članstvo poteklo, evidentirati 
terjatev za vpisnino oziroma članarino. Terjatev za  zamudnino pa se lahko 
programsko evidentira ob vračanju ali podaljšanju roka izposoje gradiva, ki 
mu je potekel rok izposoje.  

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

9. Kliknemo gumb V redu.  

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

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

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

V seznamu objektov, ki so povezani s cenikom, odpremo mapo 
Storitve/terjatve – skupina in iz seznama izberemo storitev/terjatev, ki jo 
želimo spremeniti. Zatem izberemo metodo Objekt / Uredi.  

Opozorilo: 

Spreminjamo lahko samo storitve in terjatve v ceniku s statusom v pripravi, 
razen skupine Storitve/terjatve (MI), kjer lahko 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. 
 

Možnosti ... 

Postopek 
 

Pogoj 
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Iz cenika, ki smo ga kopirali, se v novi cenik prenesejo vse definirane skupine 
storitev ali terjatev. Vrednosti atributov "Velja od" in "Velja do" se v novi 
cenik ne kopirata. 

 

Cenik 

 v pripravi 

7.1.2 Sprememba cenika 

Za cenik v pripravi lahko definiramo, spreminjamo in brišemo skupine storitev 
in terjatev. Podatke spreminjamo v urejevalniku Cenik. 

 

Cenik ima status v pripravi. 
 

1. V razredu Cenik poiščemo in izberemo cenik.  

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

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

4. Shranimo podatke. 

Cenik lahko spreminjamo tudi tako, da v seznamu objektov, ki so povezani s 
cenikom, odpremo mapo Storitve/terjatve – skupina in iz seznama izberemo 
storitev ali terjatev, ki jo želimo spremeniti. Zatem izberemo metodo Objekt / 
Uredi. 

7.1.3 Določanje veljavnosti cenika 

Cenik v pripravi lahko kadar koli določimo kot veljaven. 
 

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  

Status novega cenika 
po kopiranju  

Postopek 
 

Pogoj 
 

Postopek 
 

Pogoj 
 

Status po določanju 
veljavnosti 

Možnosti ... 
 



COBISS COBISS3/Izposoja
 

© IZUM, oktober 2010 7.1-5

 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. 
 

Pogoj Status cenika je v pripravi. 
 

Postopek 
 

1. Poiščemo in izberemo cenik.  
 2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši.  
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7.2 EVIDENTIRANJE TERJATEV 

Če uporabnikom knjižnice zaračunavamo katero od knjižničnih storitev, lahko 
terjatev evidentiramo ročno ali programsko ob izvedbi določenega postopka. 
Pogoj za to je, da je pred tem cenik določen (gl. pogl. 7.1). 

7.2.1 Ročno evidentiranje terjatev 

Kadar želimo evidentirati terjatev, za katero ni predviden programski postopek, 
moramo to izvesti ročno. Terjatev lahko evidentiramo samo pri članih 
knjižnice.  

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana.  

2. Izberemo metodo Objekt / Evidentiranje in poravnava terjatev. 

3. Odpre se okno Evidentiranje in poravnava terjatev. 

4. Kliknemo gumb Evidentiraj terjatev.  

5. Odpre se okno Evidentiranje terjatev – izbira storitve/terjatve. 

V seznamu se izpišejo vse storitve in terjatve iz cenika. V knjižnicah z 
oddelki, v katerih veljajo različni ceniki, se izpiše cenik oddelka, v katerega 
smo trenutno prijavljeni. V spustnem seznamu pri "Vrsta storitve/terjatve" 
lahko izpis v seznamu omejimo na posamezno skupino (npr. ZAM 
zamudnina).  

6. V seznamu izberemo storitev/terjatev in kliknemo V redu. 

7. Odpre se okno Evidentirana terjatev. 

Iz cenika se pri posameznih poljih izpišejo podatki o izbrani storitvi ali 
terjatvi. Po potrebi lahko spremenimo podatke pri "Cena na enoto", 
"Davčna skupina", "Število enot" in "Stopnja popusta". Stopnjo popusta 
vpišemo kot celo število, na primer "50" za 50-odstoten popust. Na osnovi 
teh podatkov se nato izračuna znesek terjatve. Pri "Podrobnosti" lahko 
vpišemo dodaten opis, pri "Opomba" pa poljubno opombo. 

8. S klikom na gumb V redu potrdimo evidentiranje terjatve v določenem 
znesku. 

Evidentirana terjatev se doda v seznam terjatev, hkrati pa se znesek 
evidentirane terjatve prišteje k skupnemu znesku terjatev do člana. 

Evidentiramo poravnavo terjatve (gl. pogl. 7.3).  
 

Nasvet: 

V okno Evidentiranje in poravnava terjatev lahko pridemo tudi iz okna 
Gradivo domače knjižnice, tako da kliknemo ikono   pred besedilom 
Terjatve.  

Postopek 
 

  

Kako naprej ... 
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7.2.2 Programsko evidentiranje terjatev 

Programsko je možno evidentirati tiste vrste terjatev, ki so povezane z 
izvajanjem določenih postopkov (npr. zamudnina ob vračanju gradiva).   

Trenutno je možno programsko evidentirati: 

 članarino oziroma vpisnino pri vpisu novega člana (Član / Nov 
objekt), urejanju podatkov o članu (Član / Uredi) in prehodu v okno z 
evidenco gradiva (Član / Gradivo domače knjižnice) člana, ki mu je 
članstvo poteklo 

 zamudnino pri vračanju, podaljšanju roka izposoje in spremembi 
datuma poteka gradiva, ki mu je potekel rok izposoje 

7.2.2.1 Članarina oziroma vpisnina 

Programsko evidentiranje terjatve za članarino oziroma vpisnino je možno, če 
so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 vključen je parameter za kontrolo veljavnosti članstva 

 v ceniku je za določeno kategorijo člana vpisana cena članarine 
oziroma vpisnine, pri kateri je v "Način obračuna"  vrednost 
programsko 

 član ni oproščen plačila članarine (potrditveno polje pri privilegiju 
Oproščen članarine je prazno) 

 gre za novega člana (datum poteka članstva še ni vpisan) ali pa je 
članstvo poteklo (datum poteka članstva je starejši od današnjega 
datuma)  

 vključen je parameter za oprostitev plačila članarine mlajših od 18 let 
(član je starejši od 18 let) 

 

Terjatev za vpisnino se programsko obračuna in evidentira ob vpisu novega 
člana. Ko v oknu urejevalnika Član zaključimo z vnosom podatkov in s klikom 
na gumb V redu potrdimo vpis v bazo podatkov o članih, se odpre okno 
Članarina/vpisnina, kjer se iz cenika izpiše znesek terjatve za članarino glede 
na kategorijo člana. Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno in kliknemo gumb 
Da, se programsko evidentira: 

 terjatev pri članu 

 današnji datum pri "Datum evident./podaljš. član." (zavihek Članstvo 
v urejevalniku Član) 

 novi datum poteka članstva pri "Datum poteka članstva" (zavihek 
Članstvo v urejevalniku Član), ki se izračuna glede na nastavitve v 
zvezi z obdobjem veljavnosti članstva 

 

Pogoj 
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Terjatev za članarino se programsko obračuna in evidentira tudi ob prvem 
obisku člana, ki mu je poteklo članstvo. Veljavnost članstva se preverja ob 
prehodu v okno Gradivo domače knjižnice in ob shranjevanju podatkov v oknu 
urejevalnika Član. Postopek programskega evidentiranja terjatve za članarino je 
enak kot pri vpisnini. 

Veljavnost članstva določimo na enega od naslednjih načinov: 

 kot obdobje članstva, ki ga za vse ali določeno kategorijo članstva 
nastavimo v omejitvah poslovanja (gl. pogl. 2.6) 

 kot neki določen datum,  ki ga nastavimo v omejitvah poslovanja in 
velja za vse člane tistih kategorij, za katere ni določeno obdobje 
veljavnosti članstva v omejitvah poslovanja 

 

Opozorilo: 

Če ni drugače določeno v omejitvah poslovanja, je privzeto obdobje veljavnosti 
članstva 1 leto.  

 

Nasvet:  

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti, da se pri 
izračunu novega datuma poteka članstva namesto od današnjega datuma 
obdobje veljavnosti članstva šteje od datuma poteka članstva. 

 

Evidentiramo poravnavo terjatve (gl. pogl. 7.3).  

7.2.2.2 Zamudnina 

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

 v ceniku je za določeno vrsto gradiva vpisana cena zamudnine, pri 
kateri je v "Način obračuna" vrednost programsko 

 pri izvodu, ki je izposojen na dom, je datum poteka starejši od 
današnjega datuma 

 član ni oproščen plačila zamudnine (potrditveno polje pri privilegiju 
Oproščen zamudnine je prazno) 

 
Terjatev za zamudnino se programsko obračuna in evidentira ob vrnitvi 
gradiva, podaljšanju roka izposoje ali spremembi datuma poteka. Če so 
izpolnjeni pogoji za programsko evidentiranje terjatve za zamudnino, se ob 
uporabi katere od teh metod odpre okno Zamudnina. V oknu je eden ali več 
izvodov, ki smo jih v postopku izbrali in jim je potekel rok izposoje. Za vsak 
izvod se izpiše inventarna številka, vrsta gradiva, število dni zamude in znesek 
terjatve za zamudnino.  

Znesek terjatve za zamudnino se obračuna tako, da se dnevna zamudnina 
pomnoži s številom dni zamude od datuma poteka. Privzeto so vsi izvodi v 
oknu Zamudnina že označeni za izbiro. Če za katerega od izvodov ne želimo 

  
 

  

Pogoj 
 

Kako naprej ... 
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zaračunati zamudnine, oznako zbrišemo. Izbiro potrdimo s klikom na gumb V 
redu. Če ne izberemo nobenega izvoda ali če zapremo okno s klikom na gumb 
Prekliči, s tem pri članu odpišemo terjatev za zamudnino, kljub temu pa 
izvedemo želeni postopek z gradivom.  

 

 

Nasvet:  

  Stanje zamudnine na današnji dan za izvode s poteklim rokom izposoje vidimo, 
če kliknemo gumb Trenutna zamudnina v oknu Evidentiranje in poravnava 
terjatev. 

 

Nasvet:  

  Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti, da se pri 
izračunu števila dni zamude upoštevajo samo delovni dnevi po koledarju 
knjižnice oziroma oddelka knjižnice. 

 

Nasvet:  

  Če knjižnica dopušča vračilo gradiva brez obračuna zamudnine, ker je le-to 
vrnjeno v določenem obdobju po poteku roka izposoje, določi to obdobje v 
tabeli časovnih parametrov (gl. pogl. 2.1). Če je gradivo vrnjeno v tem 
obdobju, se zamudnina ne obračuna, prvi dan po izteku tega obdobja pa se 
zaračuna zamudnina za vse dni zamude.  

S posebnim parametrom je na zahtevo knjižnice možno določiti, da se pri 
izračunu števila dni zamude ne upoštevajo dnevi tolerance. 

 

Nasvet:  

  Če knjižnica ne zaračunava dnevne zamudnine, je možno na njeno zahtevo s 
posebnim parametrom določiti, da se pri obračunu terjatve za zamudnino ne 
upošteva število dni zamude, temveč samo znesek iz cenika. 

 

Nasvet:  

  V primeru zaračunavanja dnevne zamudnine lahko znesek neporavnane 
zamudnine hitro narašča, s čimer pa se manjša verjetnost, da ga bo član 
poravnal. Na zahtevo knjižnice je zato možno s posebnim parametrom omejiti 
število dni, ko se znesek neporavnane zamudnine veča. 

 

K Evidentiramo poravnavo terjatve (gl. pogl. 7.3).  

 

ako naprej ... 
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7.3 PORAVNAVA TERJATEV IN IZPIS RAČUNA 

Poravnavo terjatev evidentiramo v oknu Evidentiranje in poravnava terjatev.  
 

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana.  
 

Nasvet: 

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

2. Izberemo metodo Objekt / Evidentiranje in poravnava terjatev. 

Odpre se okno Evidentiranje in poravnava terjatev. 
 

Nasvet: 

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

 

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

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

4. Kliknemo gumb Poravnaj terjatev.  

Odpre se okno Poravnava terjatev.   

5. Vnesemo podatke v zvezi s poravnavo terjatve.  

Izberemo način poravnave, ki je lahko gotovinski ali negotovinski. Če smo 
izbrali negotovinski način, lahko vpišemo tudi opombo. Prav tako lahko 
vpišemo opombo za izpis na računu in blagajniški prilogi. Pri "Gotovina" 
vpišemo znesek gotovine, ki smo jo prejeli od člana. Če smo izbrali 
negotovinski način poravnave,  je polje "Gotovina" neaktivno. 

6. Če želimo izpisati račun na tiskalnik, potrdimo vnos s klikom na gumb 
Pošlji, drugače pa kliknemo V redu.  

Če je znesek gotovine večji od zneska za poravnavo, se v oknu Sporočilo  
izpiše, koliko denarja moramo članu vrniti. 

Račun lahko izpišemo na tiskalnik tudi tako, da:  

 v oknu Evidentiranje in poravnava terjatev s klikom na gumb 
Preglej poravnane terjatve izpišemo seznam računov, ki so bili 
evidentirani v izbranem obdobju 

 izberemo račun in kliknemo gumb Pošlji 

Struktura številke računa je v vseh knjižnicah enaka: 

 oonnnnn/llll, v knjižnicah z oddelki;  
 n/llll, v knjižnicah brez oddelkov 

Postopek 
 

  

  

Možnosti ... 
 



COBISS3/Izposoja COBISS
 

7.3-2 © IZUM, oktober 2010

 
Pri tem je oo = oznaka oddelka (npr. 01), nnnnn = tekoča številka računa (npr. 
00125) in llll = leto izdaje računa (npr. 2010). 

 

 

Nasvet:  

  Če želi knjižnica drugačno strukturo številke računa, uporabi metodo 
Račun/Nastavi številko računa.Vpišemo število, ki je za ena manjše od 
številke računa, ki naj jo dobi prvi izdani račun po uporabi te metode. Vpisati je 
možno samo število brez znakov, pri čemer je treba upoštevati, da se oznaka 
oddelka (v knjižnicah z oddelki) in leto izdaje računa dodata programsko. 
Nastavitev številke računa je smiselno izvesti pred začetkom evidentiranja 
poravnav terjatev.  

 
 

Nasvet:  

  Na zahtevo knjižnice je možno s parametri vplivati na to, kaj se bo izpisalo na 
računu. Privzeto se na računu izpišejo podatki: ime in priimek člana, oddelek 
knjižnice, znesek gotovine in vrnjenega denarja in podatek o izposojevalcu. 
Privzeto je določeno, da se naslednji podatki ne izpišejo: datum poteka 
članstva, ime fakultete oziroma visokošolskega zavoda, opomba, ki je bila 
vpisana ob poravnavi terjatve, seznam neporavnanih terjatev in seznam 
evidentiranega gradiva. 

 

Nasvet:  

  Besedilo klavzule o oprostitvi plačila DDV lahko po potrebi spremenimo. V ta 
namen kopiramo sistemsko spremenljivko Oproščen plačila (mapa 
Spremenljivke / Sistemske / Blagajniško poslovanje) med uporabniške 
spremenljivke in tam ustrezno spremenimo besedilo. Privzeta vrednost 
spremenljivke je "Oproščeno plačila davka po 13. točki 1. odstavka 42. člena 
ZDDV-1." 

 



COBISS COBISS3/Izposoja
 

© IZUM, oktober 2010 7.4-1
 

7.4 PREGLED TERJATEV 

Evidentirane terjatve do člana lahko pregledujemo na dva načina: 

 v oknu Evidentiranje in poravnava terjatev 

 v razredu Evidentirana terjatev 

 
1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana.  

2. Izberemo metodo Objekt / Evidentiranje in poravnava terjatev. 

Odpre se okno Evidentiranje in poravnava terjatev. 
 

Nasvet: 

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

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

 

V knjižnicah z oddelki je v desnem zgornjem kotu možno izbrati oddelek, 
za katerega nas zanimajo evidentirane terjatve. Privzeto je izbran oddelek, 
na katerega smo trenutno prijavljeni. Če želimo videti pri članu vse 
evidentirane terjatve, izberemo vsi oddelki. 

3. V seznamu evidentiranih terjatev z miško označimo terjatev in kliknemo na 
gumb Pokaži.  

V oknu Pregledovanje – Evidentirana terjatev se izpišejo podrobnejši 
podatki o evidentirani terjatvi. 

Postopek 
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7.5 BRISANJE TERJATEV 

Evidentirane terjatve do člana lahko brišemo v oknu Evidentiranje in 
poravnava terjatev. V seznamu evidentiranih terjatev z miško označimo eno 
ali več terjatev in kliknemo na gumb Briši terjatev. 

 

Opozorilo: 

Za brisanje terjatev potrebujemo dovoljenje BP_BRS –  brisanje terjatev.  
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7.6 STORNO PORAVNAVE TERJATEV 

Če smo poravnavo terjatve evidentirali pomotoma ali z nepravilnim zneskom, 
jo lahko storniramo (prekličemo). Storno poravnave terjatve pomeni, da se pri 
članu terjatev (oziroma več terjatev) spet evidentira kot neporavnana. Storno se 
namreč nanaša na posamezni račun, kar pomeni, da je bilo lahko ob eni 
poravnavi plačanih več različnih terjatev. 

Za poravnavo terjatev blagajna še ni bila zaključena. V knjižnicah z oddelki 
lahko storniramo v določenem oddelku samo tiste poravnave terjatev, ki so bile 
tudi evidentirane v tem oddelku.  

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana.  

2. Izberemo metodo Objekt / Evidentiranje in poravnava terjatev. 

Odpre se okno Evidentiranje in poravnava terjatev. 
 

Nasvet: 

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

 

3. Kliknemo na gumb Preglej poravnane terjatve.  

Odpre se okno Parametri za pregled, kjer izberemo oddelek (v knjižnicah 
z oddelki) in obdobje, za katerega nas zanimajo poravnane terjatve.  

4. Potrdimo s klikom na gumb V redu.   

Odpre se okno Poravnane terjatve, v katerem je seznam poravnanih 
terjatev glede na parametre, ki smo jih vpisali.  

5. Izberemo poravnavo terjatve, ki jo želimo stornirati in kliknemo gumb 
Storniraj.  

Odpre se okno Storniraj, kjer se izpišejo podrobnosti. V tem oknu s 
klikom na gumb Pošlji potrdimo storno in izpišemo storniran račun. S 
klikom na gumb V redu samo potrdimo storno brez izpisa. S klikom na 
gumb Prekliči lahko storno prekličemo.  

Storniran račun lahko poiščemo v iskalniku razreda Račun, tako da pri 
iskalnem polju "Račun storniran" označimo Da. Na delovnem področju se tak 
račun izpiše v rdeči barvi. Stanje blagajne se zmanjša za storniran znesek. 

 

Opozorilo: 

Za storno poravnave terjatev potrebujemo dovoljenje BP_STO –  storno 
poravnave terjatev.  

 

Če smo članu pomotoma evidentirali terjatev, katere poravnavo smo stornirali, 
jo brišemo (gl. pogl. 7.5).  

  

Pogoj 
 

Postopek 
 

Kako naprej ... 
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7.7 ZAKLJUČITEV BLAGAJNE IN IZPIS BLAGAJNIŠKE 

PRILOGE 

Konec dneva oziroma ob zaključku dela posameznega uporabnika zaključimo 
blagajno in izpišemo blagajniško prilogo. Iz blagajniške priloge je razvidno 
stanje blagajne ob zaključku  in seznam vseh poravnanih terjatev vključno s 
storniranimi poravnavami.  

Blagajna še ni bila zaključena.  

1. Označimo razred Stanje blagajne. 

2. Izberemo metodo Razred / Zaključi blagajno.  

Odpre se okno s seznamom nezaključenih blagajn. V knjižnicah z oddelki 
so v seznamu samo tiste blagajne, ki so nezaključene v oddelku, v katerega 
smo trenutno prijavljeni. Za vsako nezaključeno blagajno se izpišejo 
podatki o oddelku, uporabniškem imenu, začetnem datumu in trenutnem 
znesku gotovine ter negotovine v blagajni.  

3. Z miško označimo in izberemo blagajno. 

Za izbrano blagajno je možno izpisati podrobnosti oziroma jo zaključiti. 
Pred zaključkom blagajne je priporočljivo preveriti seznam računov. 

4. S klikom na gumb Preveri račune izpišemo blagajniško prilogo s 
seznamom nezaključenih računov za izbrano blagajno.  

Preverimo seznam računov in končno stanje gotovinskih ter negotovinskih 
plačil. 

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

Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, zaključimo blagajno in izpišemo 
blagajniško prilogo.  

 

Opozorilo: 

Preklic zaključitve blagajne ni možen. Prav tako ni možno stornirati poravnave 
terjatve na že zaključenem računu.  

 

Blagajniško prilogo lahko izpišemo tudi v segmentu COBISS3/Izpisi, če 
izberemo izpis I-BP-01: Blagajniška priloga v skupini izpisov Blagajniško 
poslovanje.  

 

Pogoj 
 
Postopek 
 

  

Možnosti ... 
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7.8 PREGLED BLAGAJNIŠKIH TRANSAKCIJ 

Pregled blagajniških transakcij je možen na dva načina: 

 pregled blagajniških transakcij pri posameznem članu 

 pregled blagajniških transakcij v iskalniku razreda Transakcija 

 
1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana.  

2. Izberemo metodo Objekt / Evidentiranje in poravnava terjatev. 

Odpre se okno Evidentiranje in poravnava terjatev. 
 

Nasvet: 

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

 

3. Kliknemo na gumb Preglej transakcije.  

Odpre se okno Parametri za pregled, kjer izberemo oddelek in obdobje, 
za katerega nas zanimajo blagajniške transakcije. 

4. Potrdimo s klikom na gumb V redu.   

Odpre se okno Pregled transakcij, v katerem je seznam blagajniških 
transakcij  glede na parametre, ki smo jih določili. Seznam je razvrščen 
padajoče po datumu transakcije. S klikom na gumb Pošlji lahko seznam 
tudi izpišemo na tiskalnik. 

Postopek 
 

   
 

 



 



8 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN 
LOKALNO BAZO PODATKOV 

V poglavju je opisano, kako je segment COBISS3/Izposoja povezan z drugimi 
segmenti sistema COBISS in lokalno bazo podatkov. 

Podpoglavja: 

 COBISS3/Zaloga 
 Lokalna baza podatkov  
 COBISS3/Medknjižnična izposoja 
 COBISS/OPAC 
 COBISS3/Upravljanje aplikacij  
 COBISS3/Izpisi 
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8.1 COBISS3/ZALOGA 

Uporaba segmenta COBISS3/Zaloga je osnovni pogoj, da lahko uporabljamo 
segment COBISS3/Izposoja. V segmentu COBISS3/Zaloga se vzdržujejo 
podatki o posameznih fizičnih enotah gradiva, ki jih lahko izposojamo. 
Izposoja je možna samo, kadar obstajata za gradivo, ki ga želimo izposoditi, 
bibliografski zapis v lokalni bazi in opis podatkov o stanju zaloge v bazi 
podatkov COBISS3. 

V seznamu razredov segmenta COBISS3/Izposoja je tudi razred Polje 996/997, 
v katerem lahko iščemo posamezne izvode in iz povezav dobimo informacijo o 
tem, ali so le-ti prosti ali izposojeni. Za urejanje podatkov in izvedbo drugih 
postopkov je potrebno posebno dovoljenje za delo z zalogo. 

V knjižnici, ki ima izposojo organizirano po oddelkih, morajo biti vsi izvodi 
gradiva za izposojo opremljeni z oznako podlokacije v signaturi v podpolju 
996/997d in v primeru preusmeritve izvoda za nedoločen čas tudi v podpolju 
996/997e. 
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8.2 LOKALNA BAZA PODATKOV 

Za gradivo, ki ga želimo izposoditi, mora v lokalni bibliografski bazi podatkov 
v okolju COBISS2 obstajati zapis.  

Ob namestitvi programske opreme COBISS3/Zaloga se del  bibliografskih 
podatkov in podatki o zalogi prenesejo iz lokalne baze podatkov v bazo 
COBISS3. Bibliografski podatki se prenesejo v razred Gradivo, podrobni 
podatki o zalogi v razreda Polje 996/997 in Polje 996/997 – nabavni podatki,  
zbirni podatki o zalogi pa v razreda Polje 998 in Polje 998 – koordinacija. 
Vnos in vzdrževanje bibliografskih podatkov o gradivu še vedno poteka v 
lokalni bazi podatkov v okolju COBISS2, ob tem se ustrezno ažurirajo tudi 
podatki v razredu Gradivo v okolju COBISS3.  
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8.3 COBISS3/MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 

Člani knjižnice se v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja pojavljajo kot 
naročniki gradiva.  

Opomba: Povezava med segmentoma COBISS3/Medknjižnična izposoja in 
COBISS3/Izposoja trenutno še ni realizirana, zato se pri izbiri naročnika še 
vedno uporablja baza podatkov o članih v segmentu COBISS2/Izposoja!  

Za spreminjanje podatkov v zvezi z medknjižnično izposojo je potrebno 
posebno dovoljenje. 
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8.4 COBISS/OPAC 

Vsaka sprememba stanja v lokalni bazi podatkov (nov zapis o gradivu, novo 
polje 996/997, izposoja, vrnitev, odpis ipd.) je vidna tudi v COBISS/OPAC-u.  

Član, ki ima v lokalni bazi članov v segmentu COBISS3/Izposoja dodeljeno 
geslo za avtorizacijo v spletnem COBISS/OPAC-u, lahko v Moji knjižnici 
spreminja nekatere svoje podatke: 

 geslo 
 elektronski naslov in številko mobilnega telefona za prejemanje 

obvestil 
 nastavitve za elektronsko obveščanje 

 

Spremembe so takoj vidne v podatkih o članu v COBISS3/Izposoja. 

Član, ki ima geslo, ima v Moji knjižnici tudi možnost:   

 pregleda izposojenega gradiva 
 pregleda postavljenih omejitev 
 podaljšanja roka izposoje, če knjižnica zagotavlja to storitev 
 posredovanja naročila za medknjižnično izposojo 
 pregleda odprtih in zaključenih naročil za medknjižnično izposojo 

 



 



COBISS COBISS3/Izposoja
 

© IZUM, oktober 2010 8.5-1
 

8.5 COBISS3/UPRAVLJANJE APLIKACIJ  

Knjižnica izposoja svoje gradivo tudi članom – pravnim osebam. Taki člani so 
v evidenci članov vpisani pod kategorijo 125 – pravne osebe – zun. ustanove, 
ustanova, kjer so zaposleni in katere izkaznico uporabljajo, pa mora biti 
vpisana med partnerji (postopek je opisan v priročniku COBISS3/Upravljanje 
aplikacij; gl. pogl. 3). Zato je v segmentu COBISS3/Izposoja omogočeno 
izvajanje postopkov vnosa in vzdrževanja podatkov o partnerjih.  Za vnos in 
spreminjanje podatkov o partnerjih potrebujemo dovoljenje. 

Način dela v COBISS3/Izposoja je odvisen od tega, katera uporabniška 
dovoljenja so vezana na uporabniško ime, s katerim smo prijavljeni v 
programsko opremo COBISS3. 
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8.6 COBISS3/IZPISI 

Trenutno se v segmentu COBISS3/Izpisi pripravljajo naslednji izpisi in 
statistike: 

 seznam članov (izbor v iskalniku) 
 aktivni člani  
 seznam članov z opombami 
 izbrisani člani  
 spremembe pri članih  
 gradivo po transakcijah 
 najbolj iskano gradivo 
 člani z izposojenim gradivom 
 gradivo po statusu 
 člani in iztekajoč rok izposoje  
 obvestilo o iztekajočem se roku izposoje (pošta) 
 obvestilo o iztekajočem se roku izposoje (e-pošta) 
 transakcije pri članu (št. izkaznice) 
 transakcije pri članu (evidenčna št.) 
 transakcije gradiva 
 statistika izposoje po vrsti gradiva/aktivnih mesecih 
 statistika izposoje po vrsti gradiva/mesecih 
 statistika izposoje po vrsti gradiva (fizična oblika)/mesecih  
 statistika izposoje gradiva po vrstilcu UDK in jeziku/aktivnih mesecih 
 statistika izposoje gradiva po vrstilcu UDK in jeziku/mesecih 
 statistika izposoje gradiva po vrsti gradiva/kategoriji člana (šolske 

knjižnice) 
 statistika izposoje gradiva po oddelkih šole/aktivnih mesecih 
 statistika obiska članov po kategoriji članov/mesecih 
 statistika obiska članov po kategoriji članov/dnevih 
 statistika obiska članov po oddelku šole/mesecih 
 statistika obiska članov po oddelku šole/dnevih 
 

Ob uporabi določenih metod v segmentu COBISS3/Izposoja dobimo naslednje 
izpise: 

 nalepka za člansko izkaznico 
 zadolžnica člana 
 vrnjeno gradivo 
 elektronska obvestila 
 seznam za kroženje serijskih publikacij 
 seznam serijskih publikacij s stalnimi rezervacijami 
 seznam stalnih rezervacij serijskih publikacij pri članu 
 seznam članov pred spremembo oddelka šole 
 seznam članov po spremembi oddelka šole 
 cenik 
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 račun 
 storno računa 
 seznam blagajniških transakcij pri članu 
 blagajniško prilogo ob zaključitvi blagajne 
 

 

 



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  

 

 Gradivo 

 I-G-01: Gradivo po transakcijah 
 I-G-02: Najbolj iskano gradivo 

 

 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  

 

 Blagajniško poslovanje 

 I-BP-01: Blagajniška priloga 
 

Podpoglavja: 
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 Priprava in izpis  
 Skupine in opisi posameznih seznamov 
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A.2 SKUPINE IN OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

Izpisi za izposojo se oblikujejo na osnovi podatkov o gradivu (bibliografskih 
podatkov), ki se ažurirajo s programsko opremo COBISS2/Katalogizacija, 
podatkov o stanju zaloge, ki se ažurirajo s programsko opremo 
COBISS3/Zaloga, in  podatkov o članih ter evidenci transakcij gradiva, ki se 
beležijo s programsko opremo COBISS3/Izposoja. 

Izpisi za izposojo so razdeljeni v štiri osnovne skupine: 

 seznami članov 
 seznami gradiva 
 člani in gradivo 
 transakcije 

A.2.1 Člani  

V skupini izpisov Člani je možno pripraviti sezname članov po različnih 
kriterijih. Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-C-01: Izbor članov je izpis seznama članov, ki smo jih poiskali in 
izbrali v iskalniku Iskanje – Član. 

 I-C-02: Aktivni člani je izpis seznama članov, ki so obiskali knjižnico 
v določenem obdobju. Začetek in konec tega obdobja določimo ob 
pripravi izpisa. 

 I-C-03: Opombe pri članih je izpis seznama članov, ki smo jih 
poiskali in izbrali v iskalniku Iskanje – Član  in pri katerih je vpisana 
opomba. 

 I-C-04: Izbrisani člani je izpis seznama članov, katerih podatke smo 
izbrisali v določenem obdobju. Začetek in konec tega obdobja 
določimo ob pripravi izpisa. 

 I-C-05: Spremembe pri članih je izpis seznama članov, katerih 
podatke smo spremenili v določenem obdobju. Začetek in konec tega 
obdobja določimo ob pripravi izpisa. 

 I-C-06: Aktivni člani – po oddelkih je izpis seznama članov, ki so 
obiskali določen oddelek knjižnice v določenem obdobju. Začetek in 
konec tega obdobja ter oddelek določimo ob pripravi izpisa. Izpis 
pripravljamo samo v knjižnicah z oddelki. 
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A.2.2 Gradivo  

V skupini Gradivo je možno pripraviti različne sezname gradiva glede na 
transakcije. Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-G-01: Gradivo po transakcijah je izpis seznama gradiva, pri 
katerem so bile v določenem obdobju izvedene določene transakcije. 
Pred pripravo izpisa določimo vrsto transakcije in vrsto gradiva ter 
začetek in konec obdobja. 

 I-G-02: Najbolj iskano gradivo je izpis seznama najbolj iskanega 
gradiva (glede na število izposoj) v določenem obdobju. V seznam se 
uvrsti deset najbolj iskanih naslovov. 

A.2.3 Člani in gradivo  

V skupini Člani in gradivo je možno pripraviti različne sezname gradiva, ki je 
evidentirano pri članih. Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-CG-01: Člani z izposojenim gradivom je izpis seznama tistih 
članov, ki imajo izposojeno gradivo. Pri pripravi izpisa lahko poiščemo 
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 ter kategorijo člana. V 
knjižnici z oddelki se obvestila pripravijo samo za oddelek, v katerem 
smo trenutno prijavljeni. 

 I-CG-05: Obvestilo o o iztekajočem se roku izposoje (e-pošta) je 
izpis obvestil članom s seznamom gradiva, ki mu je oziroma mu bo 
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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. 

 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 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! 

 

 

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

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 
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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 transakcij v 
izbranem obdobju. Zajete so tudi stornirane poravnave, pri katerih je 
znesek izpisan v negativni vrednosti. 



B STATISTIKE ZA IZPOSOJO 

Statistike za izposojo pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. 
Oblika izpisa je vnaprej določena, na vsebino izpisa pa lahko vplivamo z 
vnosom posameznih parametrov ob pripravi izpisa. Izbirati je možno med 
naslednjimi vnaprej pripravljenimi statistikami: 

 I-STA-G01: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/aktivnih mesecih 
 I-STA-G02: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/mesecih 
 I-STA-G03: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva (fizična 

oblika)/mesecih 
 I-STA-G04: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK/jeziku/aktivnih 

mesecih 
 I-STA-G05: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK/jeziku/mesecih 
 I-STA-G06: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/kategoriji člana (šolske 

knjižnice) 
 I-STA-G07: Izposoja gradiva – po oddelku šole/aktivnih mesecih 
 I-STA-C01: Obisk članov – po kategoriji/mesecih 
 I-STA-C02: Obisk članov – po kategoriji/dnevih 
 I-STA-C03: Aktivni člani – po kategoriji člana (šolske knjižnice) 
 I-STA-C04: Obisk članov – po oddelku šole/mesecih 
 I-STA-C05: Obisk članov – po oddelku šole/dnevih 
 

Podpoglavja: 

 Priprava in izpis 
 Opis posameznih statistik 
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B.1 PRIPRAVA IN IZPIS 

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

 

1. V oknu s skupinami definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemski / Izposoja 
in izberemo skupino Statistike. 

Odpre se seznam statistik, ki so na voljo. 

2. V oknu s seznamom statistik izberemo statistiko, ki jo želimo pripraviti. 

3. Izberemo metodo Izpisovanje / Pripravi izpis. 

Odpre se okno Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa. 

4. Vpišemo obdobje, za katero naj se za statistiko upoštevajo podatki, in 
morebitne druge vhodne parametre.   

5. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pripravljeni izpis 
pošljemo na že določene ali spremenjene destinacije. Postopek pošiljanja 
na destinacije in shranjevanja izpisa je opisan v priročniku Osnovna 
navodila COBISS3 (gl. pogl. 4.5). 

 

Nasvet: 

Pred izpisom na tiskalnik je možen predogled pripravljenega izpisa na ekranu. 
Odpremo ga s klikom na gumb Predogled.   

 

Priprava in izpis po urniku je opisana v dodatku A.1.1.  

 

Postopek 

  

Možnosti ... 
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B.2 OPIS POSAMEZNIH STATISTIK 

Statistike za izposojo se oblikujejo na osnovi podatkov o transakcijah,  ki se 
evidentirajo s programsko opremo COBISS3/Izposoja.  

B.2.1 I-STA-G01: Izposoja gradiva – po vrsti 
gradiva/aktivnih mesecih 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so podatki o 
številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni glede na vrsto gradiva. Izpis 
vsebuje stolpce samo za tiste mesece, ko se je gradivo izposojalo (aktivni 
meseci). V knjižnici z oddelki lahko pripravimo izpis za posamezni oddelek z 
vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se izpis 
pripravi za vse oddelke. 

B.2.2 I-STA-G02: Izposoja gradiva – po vrsti 
gradiva/mesecih 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so podatki o 
številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni glede na vrsto gradiva. Izpis 
vsebuje stolpce za vse mesece, ne glede na to, ali se je gradivo izposojalo ali 
ne. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo izpis za posamezni oddelek z 
vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se izpis 
pripravi za vse oddelke. 

B.2.3 I-STA-G03: Izposoja gradiva - po vrsti 
gradiva (fizična oblika)/mesecih  

Izpis vsebuje statistiko izposoje glede na vrsto gradiva, pri čemer se pri 
razvrstitvi podatkov o številu izposojenih izvodov gradiva upošteva tabela 
NBM_1 (gl. priročnik COBISS2/Izpisi, pogl. 11.3.1). Podatki za izbrano 
obdobje so zbrani po posameznih mesecih. V knjižnici z oddelki lahko 
pripravimo izpis za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek 
knjižnice". Če parametra ne določimo, se izpis pripravi za vse oddelke. 

va, pri čemer se pri 
razvrstitvi podatkov o številu izposojenih izvodov gradiva upošteva tabela 
NBM_1 (gl. priročnik COBISS2/Izpisi, pogl. 11.3.1). Podatki za izbrano 
obdobje so zbrani po posameznih mesecih. V knjižnici z oddelki lahko 
pripravimo izpis za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek 
knjižnice". Če parametra ne določimo, se izpis pripravi za vse oddelke. 
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B.2.4 I-STA-G04: Izposoja gradiva – po vrstilcu 
UDK/jeziku/aktivnih mesecih 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so podatki o 
številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni po jeziku gradiva za definirane 
vrstilce UDK. Izpis vsebuje stolpce samo za tiste mesece, ko se je gradivo 
izposojalo (aktivni meseci). V knjižnici z oddelki lahko pripravimo izpis za 
posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne 
določimo, se izpis pripravi za vse oddelke. 

B.2.5 I-STA-G05: Izposoja gradiva – po vrstilcu 
UDK/jeziku/mesecih 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so podatki o 
številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni po jeziku gradiva za definirane 
vrstilce UDK. Izpis vsebuje stolpce za vse mesece, ne glede na to, ali se je 
gradivo izposojalo ali ne. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo izpis za 
posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne 
določimo, se izpis pripravi za vse oddelke. 

B.2.6 I-STA-G06: Izposoja gradiva – po vrsti 
gradiva/kategoriji člana (šolske knjižnice) 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so podatki o 
številu izposojenih izvodov gradiva razvrščeni glede na vrsto gradiva v 
skupine: Knjige – skupaj, Knjige – leposlovje, Serijske publikacije in  
Neknjižno gradivo. Po stolpcih so podatki razvrščeni glede na skupine članov v 
šolskih knjižnicah: Učenci ali dijaki, Študenti in Drugi. V knjižnici z oddelki 
lahko pripravimo izpis za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek 
knjižnice". Če parametra ne določimo, se izpis pripravi za vse oddelke. 

B.2.7 I-STA-G07: Izposoja gradiva – po oddelku 
šole/aktivnih mesecih 

Izpis vsebuje statistiko izposoje za izbrano obdobje, pri čemer so podatki o 
številu izvodov gradiva, ki so si ga izposodili člani, razvrščeni po oddelku šole. 
Izpis vsebuje stolpce samo za tiste mesece, ko se je gradivo izposojalo (aktivni 
meseci). 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. 
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B.2.8 I-STA-C01: Obisk članov – po kategoriji 
člana/mesecih 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot en 
obisk člana se štejejo izbrane transakcije člana v istem oddelku v nekem 
določenem obdobju. Privzeta vrednost je 60 minut. V knjižnici z oddelki se 
obiski vodijo ločeno po posameznih oddelkih, tako da se pri pripravi izpisov za 
vse oddelke knjižnice upošteva vsak posamični obisk istega člana v dveh ali 
več oddelkih. Za posamezni oddelek lahko pripravimo seznam z vpisom 
parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se izpis pripravi za 
vse oddelke. Podatki o številu obiskov so razvrščeni glede na kategorijo članov 
po posameznih mesecih. 

B.2.9 I-STA-C02: Obisk članov – po kategoriji 
člana/dnevih 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot en 
obisk člana se štejejo izbrane transakcije člana v istem oddelku v nekem 
določenem obdobju. Privzeta vrednost je 60 minut. V knjižnici z oddelki se 
obiski vodijo ločeno po posameznih oddelkih, tako da se pri pripravi izpisov za 
vse oddelke knjižnice upošteva vsak posamični obisk istega člana v dveh ali 
več oddelkih. Za posamezni oddelek lahko pripravimo seznam z vpisom 
parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se izpis pripravi za 
vse oddelke. Podatki o številu obiskov so razvrščeni glede na kategorijo članov 
po posameznih dnevih. 

 
Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti drugačno 
obdobje za upoštevanje obiska člana.   

B.2.10 I-STA-C03: Aktivni člani – po kategoriji 
člana (šolske knjižnice) 

Izpis vsebuje statistiko aktivnih članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot 
aktivni člani se štejejo člani, ki so v izbranem obdobju obiskali knjižnico vsaj 
enkrat. Podatki o številu obiskov so razvrščeni glede na skupine članov v 
šolskih knjižnicah: Učenci ali dijaki, Študenti in Drugi. 
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B.2.11 I-STA-C04: Obisk članov – po oddelku 
šole/mesecih 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot en 
obisk člana se štejejo izbrane transakcije člana v istem oddelku knjižnice v 
nekem določenem obdobju. Privzeta vrednost je 60 minut. V knjižnici z 
oddelki se obiski vodijo ločeno po posameznih oddelkih, tako da se pri pripravi 
izpisov za vse oddelke knjižnice upošteva vsak posamični obisk istega člana v 
dveh ali več oddelkih. Za posamezni oddelek lahko pripravimo seznam z 
vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se izpis 
pripravi za vse oddelke. Podatki o številu obiskov članov so razvrščeni glede 
na njihov oddelek šole po posameznih mesecih. 

B.2.12 I-STA-C05: Obisk članov – po oddelku 
šole/dnevih 

Izpis vsebuje statistiko obiska članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot en 
obisk člana se štejejo izbrane transakcije člana v istem oddelku knjižnice v 
nekem določenem obdobju. Privzeta vrednost je 60 minut. V knjižnici z 
oddelki se obiski vodijo ločeno po posameznih oddelkih, tako da se pri pripravi 
izpisov za vse oddelke knjižnice upošteva vsak posamični obisk istega člana v 
dveh ali več oddelkih. Za posamezni oddelek lahko pripravimo seznam z 
vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se izpis 
pripravi za vse oddelke. Podatki o številu obiskov članov so razvrščeni glede 
na njihov oddelek šole po posameznih dnevih. 
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