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izposojo gradiva na dom ali v čitalnico, podaljšanje roka izposoje, spremembo 

datuma poteka, vračanje gradiva z možnostjo, da člana izberemo ali ne 

izberemo, rezervacije prostega in neprostega gradiva, vračanje gradiva z 

zadržkom, evidentiranje izgube gradiva, izpis zadolžnice za člana ter prenos 

podatkov iz referenčne baze podatkov o študentih. 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, izposoditi dalje 

to gradivo članom v gostiteljskem oddelku, vrniti gradivo v katerem koli 

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, so možni postopki: vzdrževanje 

cenika, evidentiranje in poravnava terjatev, izpis računa, brisanje terjatev, 

storniranje poravnave terjatev, zaključitev blagajne in pregled blagajniških 

transakcij. Za člane, ki zamujajo z vračilom gradiva, je možno pripraviti in 

izpisati opomine. Knjižnicam je omogočeno spreminjanje vsebine obrazcev za 

opomine, časovnih parametrov izposoje, spreminjanje koledarja, kdaj je 

knjižnica odprta, spreminjanje nastavitev za elektronsko obveščanje članov, 

nastavitev omejitve števila izposojenih izvodov, števila podaljšanj in rezervacij, 

obdobja veljavnosti članstva za posamezne kategorije članov, spreminjanje 

naslova spletne strani s kontaktnimi podatki in obvestili v zvezi s servisom 

Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u. Knjižnicam je omogočeno tudi izvajanje 

avtomatiziranih postopkov izposoje v oddelku potujoče knjižnice (v 

bibliobusu), uporaba RFID-knjigomata in RFID-čitalnika na izposojevalnem 

pultu. 

COBISS3/Medknjižnična izposoja je segment, ki vključuje naslednje 

postopke: evidentiranje naročnikovega zahtevka za MI, rezervacijo gradiva 

domače knjižnice, 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. 
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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 na portalu Izobraževanje in dostopna z izbiro E-

priročniki, neposredni dostop do vsebine na portalu pa je mogoč tudi iz menija 

Pomoč v programski opremi COBISS3. 

Za lažje razumevanje delovanja programske opreme je v priročnik Osnovna 

navodila COBISS3 dodan slovar z definicijami uporabljenih izrazov. 

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).    
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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 in v čitalnico 

 vračanje gradiva 

 podaljšanje roka izposoje 

 sprememba datuma poteka 

 rezervacije prostega in neprostega gradiva 

 vpis opombe o gradivu 

 iskanje gradiva 

 stalne rezervacije serijskih publikacij 

 rezervacija gradiva za uporabo v čitalnici 

 medoddelčna izposoja 

 vzdrževanja cenika 

 evidentiranje in poravnava terjatev 

 priprava opominov 

 priprava obrazcev za opomine 

 evidentiranje izgube gradiva 

 vračanje gradiva z zadržkom 

 vračanje gradiva v katerem koli oddelku knjižnice 

 postopki izposoje v oddelku potujoče knjižnice 

 prenos podatkov iz referenčne baze podatkov o študentih 
 

V knjižnicah, ki so uporabljale segment 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.  
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 podatki o evidentiranem gradivu (status C – izposojeno na dom, D – 

medoddelčno izposojeno, K – v kroženju, S – izposojeno v čitalnico, R – 

rezervirano neprosto gradivo, O – rezervirano prosto gradivo, W – 

čaka na polici (rezervacija), U – rezervirano v čitalnici, L – izgubljeno 

in B – zadržano) 

Podatki o transakcijah iz arhiva in nastavitve parametrov v knjižnici se 

ne prenašajo.  

 podatki o evidentiranih terjatvah  

Prenesejo se samo podatki o neporavnanih terjatvah. Podatki o 

poravnanih terjatvah in transakcijah se ne prenašajo. 

 podatki o evidentiranih opominih  

Prenesejo se podatki o neporavnanih opominih pri članu. Za že 

poravnane opomine se prenesejo samo podatki o prejetem opominu,  ne 

pa tudi podatki o gradivu, za katero je bil izdan opomin, ker je član 

medtem že vrnil gradivo. 

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 (spremembo izvede IZUM na pisno zahtevo 

knjižnice) 

 po potrebi določiti cenik 

 po potrebi urediti obrazce za opomine 

 

Večina postopkov v izposoji (vpis novega člana, izposoja gradiva na dom, 

izposoja gradiva v čitalnico, vračanje gradiva ipd.) se izvaja v razredu Član. 

Iskanje in vračanje izposojenega gradiva (z izjemo gradiva izposojenega po 

medknjižnični izposoji) pa je možno tudi v razredu Neprosto 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. 
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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 

 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 pooblastilo I_PAR –  spreminjanje 

parametrov izposoje. Če tega pooblastila nimamo, lahko pogledamo nastavitve 

parametrov z metodo Pokaži parametre izposoje  v razredu Domača knjižnica 

oziroma na objektu Oddelek. Če koledar ali časovni parametri za posamezni 

oddelek niso določeni, se izpiše sporočilo. 

 

Podpoglavja: 

 Časovni parametri 

 Koledar 

 Način izposoje (tabela pq) 

 Elektronsko obveščanje 

 Kontaktni podatki in informacije za COBISS/OPAC 

 Omejitve poslovanja 
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2.1.1 Datum poteka izposoje za učbeniški sklad 

V šolskih knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, se lahko v 

oddelku, ki je določen kot učbeniški sklad, uredi poseben datum poteka 

izposoje. Ta datum se upošteva pri izposoji gradiva ne glede na vrsto gradiva in 

datum izvajanja izposoje gradiva. Nastavljen datum poteka izposoje se bo pri 

izposoji gradiva upošteval tako dolgo, dokler ga knjižnica ne izbriše oz. 

spremeni. Tako nastavljen datum poteka izposoje ima prednost pred 

vrednostmi časovnih parametrov v koloni izp., ki so vpisane v oknu Tabela 

časovnih parametrov.  

 

 

1. V razredu Oddelek poiščemo in izberemo oddelek, ki je definiran kot 

učbeniški sklad, in nato uporabimo metodo Objekt / Datum poteka 

izposoje. 

2. Odpre se okno Datum poteka izposoje, kjer v vnosno polje vnesemo 

datum v obliki dd.mm.llll. 

3. Vnos datuma potrdimo z gumbom V redu.  

 

 

Opozorilo: 

- Nastavitev datuma poteka izposoje je vezana na vsa uporabniška imena, ki 

se prijavijo v aplikacijo po spremembi te nastavitve. 

- Datum poteka izposoje mora biti obvezno novejši od današnjega. 

- Datum poteka izposoje ne  vpliva na druge transakcije v izposoji, kjer se 

upoštevajo vrednosti drugih časovnih parametrov (npr. parametrov v 

kolonah pod., rez. itd.). 

 

 

Postopek 
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2.4 ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE  

Parametre za elektronsko obveščanje na nivoju knjižnice vzdržujemo z metodo 

Domača knjižnica / Elektronsko obveščanje. Z določitvijo teh parametrov 

knjižnica določi, katere vrste in načine obveščanja (e-pošta ali SMS ali oboje) 

bo omogočala svojim članom. Člani se bodo lahko naročili samo na tiste vrste 

elektronskega obveščanja, ki jih knjižnica dovoljuje.  

Odpre se okno E-obveščanje, v katerem pri posameznih vrstah obvestil v 

potrditvenem oknu označimo, kateri način obveščanja bomo ponudili svojim 

članom.  

 

Opozorilo: 

Za vključitev avtomatskih e-obvestil (obv. o poteku roka izposoje, obv. o 

skorajš. opominu, obv.  o poteku članstva) knjižnici ni treba poslati posebne 

pisne zahteve v IZUM, temveč lahko storitev za svoje člane vključi in izključi 

sama. 

Če knjižnica po določenem času svojim članom ne želi več pošiljati določene 

vrste obvestil, za to vrsto obvestila izbriše kljukico v potrditvenem oknu. 

Sprememba v e-obveščanju začne veljati naslednji dan. 

2.4.1 Vrste obvestil 

Izbiramo lahko med obvestili po e-pošti, potisnimi obvestili (push 

notifications) in SMS-obvestili: 

 Obvestilo o poteku rezervacije   

Član, ki je naročen na to vrsto obveščanja, prejme obvestilo, ko se v 

njegovem seznamu evidentiranega gradiva zbriše izvod, ki je bil 

rezerviran ali je čakal nanj, da ga prevzame (statusi O, W ali R), in je 

rezervaciji že potekel rok veljavnosti. Dogodek se lahko sproži 

posamično, ko izposojevalec iz evidence pri članu briše takšen izvod, 

ali v paketu, ko se v izposoji izvede brisanje neaktualnih rezervacij (gl. 

pogl. 4.13.4). 

 Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu  

Član, ki je naročen na to vrsto obveščanja, prejme obvestilo, ko je 

gradivo, ki ga je rezerviral, prispelo v knjižnico ali pa je rezervirano 

prosto gradivo pripravljeno za prevzem (status W). Če je član na prvem 

mestu v seznamu rezervacij, prejme obvestilo, ko neki drugi član vrne 

gradivo pri izposojevalnem pultu. Član lahko dobi obvestilo tudi v 

primeru brisanja rezervacije, katere veljavnost je potekla, ali če je član, 

ki je bil v seznamu rezervacij pred njim, preklical rezervacijo (status O 

in W) . 
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 Obvestilo o poteku roka izposoje 

Član, ki je naročen na to vrsto obveščanja, prejme obvestilo, če je pri 

katerem od izvodov, ki so izposojeni na dom ali po medknjižnični 

izposoji, do poteka roka izposoje še točno določeno število dni 

(privzeta vrednost je 3 dni za izposojo in 5 dni za medknjižnično 

izposojo). Za posamezni izvod prejme član to obvestilo samo enkrat. 

Pošiljanje tega obvestila poteka samodejno, in sicer enkrat dnevno v 

sklopu paketa obvestil.  

 Obvestilo o skorajšnjem opominu  

Član, ki je naročen na to vrsto obveščanja, prejme obvestilo, če je pri 

katerem od izposojenih izvodov rok izposoje že potekel in je do 

prejema opomina še točno določeno število dni (npr. 3 dni). Član 

prejme toliko obvestil o skorajšnjem opominu za posamezni izvod, 

kolikor opominov knjižnica pošilja (1. opomin, 2. opomin, 3. opomin in 

4. opomin), vendar največ štiri. Pošiljanje tega obvestila poteka 

samodejno, in sicer enkrat dnevno v sklopu paketa obvestil. 

 Obvestilo o poteku članstva 

Član, ki je naročen na to vrsto obveščanja, prejme obvestilo, da mu bo 

v kratkem poteklo članstvo (npr. čez teden dni). Obvestilo o poteku 

članstva prejme član samo enkrat, določeno število dni pred potekom 

članstva. Pošiljanje obvestila poteka samodejno, in sicer enkrat dnevno 

v sklopu paketa obvestil. 

 Splošna obvestila 

Član, ki je naročen na to vrsto obveščanja, prejema splošna obvestila 

knjižnice (npr. o spremembi delovnega časa). SMS-sporočila te vrste 

so brezplačna. 

 

Opozorilo: 

Da bi član ob prejemu SMS-obvestila vedel, iz katere knjižnice je bilo obvestilo 

poslano, mora knjižnica določiti lokalni šifrant Skrajšano ime knjižnice ali 

oddelkov knj. (CODE 316). Na začetku SMS-obvestila se namreč izpiše naziv 

knjižnice ali oddelka knjižnice, če je le-ta vpisan v lokalni šifrant. V šifrantu v 

knjižnicah brez oddelkov predstavlja kodo samo akronim knjižnice (npr. FFLJ), 

razrešitev kode pa skrajšano ime knjižnice. Pri knjižnicah z oddelki akronimu 

dodamo še dvoštevilčno oznako oddelka (npr. SIKMB01). Skrajšano ime 

knjižnice ne sme presegati 30 znakov. 

 

Opozorilo: 

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

namen kopiramo ustrezno sistemsko spremenljivko med uporabniške 

spremenljivke in tam spremenimo besedilo. 
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2.4.2 Oblikovanje in pošiljanje splošnih obvestil 

Splošno obvestilo oblikujemo in pošljemo na naslednji način: 

 

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

Odpre se okno Splošno obvestilo, kjer lahko določimo: 

 vrsto obvestila 

Če želimo poslati SMS-obvestilo ali/in potisno obvestilo, označimo 

potrditveno polje SMS in potisno obvestilo, če pa bomo obvestilo 

poslali po e-pošti, pustimo potrditveno polje prazno. 

 vsebino obvestila 

S klikom na gumb Vnesite besedilo odpremo novo okno in vanj  

vpišemo besedilo obvestila. Če vpisujemo SMS-obvestilo, to ne sme 

biti daljše od 155 znakov. 

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

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

Če pošiljamo obvestilo po e-pošti, se odpre okno Pregled in pošiljanje 

izpisa, kjer lahko pripravljena obvestila še pregledamo in nato pošljemo. 

Če pošiljamo SMS-obvestila, so ta takoj odposlana. 

 

Opozorilo:  

Poslana obvestila se shranjujejo v razredu Obvestilo, kjer jih lahko 

poiščemo in pregledujemo ter po potrebi ponovno pošljemo. 

 

  

  

Postopek 
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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 

Knjižnica lahko ima nastavljen poseben parameter za prenos podatkov 

o članu iz referenčne baze podatkov o študentih. 

 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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Kadar ima knjižnica nastavljen poseben parameter za prenos podatkov o članu 

iz referenčne baze podatkov o študentih, je okno Številka izkaznice 

dopolnjeno (gl. pogl. 3.1.2.5). 

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 pooblastilo 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 
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Nasvet:  

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

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

vnesemo brez odpiranja šifranta, če jih seveda poznamo ipd.   

3.1.2.1 Vnos splošnih podatkov 

Splošne podatke vnašamo v urejevalniku Član/Splošno. 

 

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

Vnos teh dveh podatkov je obvezen. 

 

Nasvet: 

Diakritične znake vnašamo tako, da v vnosnem polju pritisnemo tipki 

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

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

6.1.2).  

 

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

kontrole morebitnih duplikatov. 

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

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

enakimi podatki.  

S posebnim parametrom je možno na zahtevo knjižnice izključiti obveznost 

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

in priimek člana. 

3. Iz spustnega seznama izberemo spol člana. 

4. Pri "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. 

 

 

 

 

 

 

Postopek 
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Opozorilo:  

Za predšolske, osnovnošolske in srednješolske otroke se pri shranjevanju 

podatkov o članu preverja ustreznost izbrane kategorije glede na starost 

člana in se izpiše opozorilo, če je: 

– predšolski otrok starejši od 7 let 

– osnovnošolec starejši od 15 let 

– srednješolec starejši od 19 let 

 

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). 

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. 

 

Privilegiji člana so lahko: 

 Dostop do baz podatkov OCLC 

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

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

oseba  knjižnice, ki je podpisala pristopno izjavo in ima pooblastilo 

I_DPO – dodelitev privilegija za dostop do baz podatkov OCLC. 

 Oprostitev članarine 

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

ne obračuna. Ker je obračunavanje članarine vezano na kategorijo 

članov, je smiselno privilegij dodeliti samo posameznim članom tistih 

kategorij, pri katerih sicer članarino obračunavamo. 

 Oprostitev izposojnine 

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

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

vrsto gradiva zaračunavamo. 

 Oprostitev opominov 

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

izposoje, prav tako se mu stroški opominov ne zaračunajo. 

 Oprostitev zamudnine 

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

roka izposoje, zamudnina ne obračunava. 
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 Oprostitev stroškov rezervacije 

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

obračunajo stroški rezervacije. 

 

Opozorilo:  

Za urejanje navedenih privilegijev potrebujemo pooblastilo I_PRI – 

dodelitev privilegijev pri članu. Če nimamo pooblastila I_ PRI, lahko 

dodeljene privilegije samo pregledujemo, ne moremo pa jih spreminjati. 

 

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

omejitve člana. 

 

Za člana lahko veljajo naslednje omejitve: 

 Onemogočen obisk 

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

knjižnice izvesti nobenega drugega postopka, razen vračila gradiva. 

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

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

rezervirati gradiva preko COBISS/OPAC-a. 

 Samo dostop do interneta 

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

knjižnice izvesti nobenega drugega postopka razen vračila gradiva in 

evidentiranja obiska na internetu (segment COBISS3/Izposoja tega 

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

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

omejitve prav tako ne more podaljšati roka izposoje ali rezervirati 

gradiva preko COBISS/OPAC-a. 

 Prepoved izposoje na dom 

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

(izbirni gumb Na dom v oknu Gradivo domače knjižnice je 

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

prav tako ne more podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva preko 

COBISS/OPAC-a. 

 Onemogočeno podaljšanje 

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

izposojeno gradivo (gumb Podaljšaj v oknu Gradivo domače 

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

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

omejitve prav tako ne more podaljšati roka izposoje preko 

COBISS/OPAC-a.  

 Prepoved rezervacij  preko COBISS/OPAC-a 

Če velja za člana ta omejitev, član ne more rezervirati gradiva preko 

COBISS/OPAC-a, lahko pa si rezervira gradivo v knjižnici.  
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 Zadržana izkaznica 

Ta omejitev se nastavi programsko v primeru zlorabe na knjigomatu, 

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

možno izvesti nobenega od postopkov v oknu Gradivo domače 

knjižnice, razen vračila gradiva. Preden se odpre okno Gradivo 

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

tako ne more podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva preko 

COBISS/OPAC-a. 

 Izgubljena izkaznica 

To omejitev postavimo, če je član izgubil člansko izkaznico in 

uporablja dvojnico z isto številko. Preden se odpre okno Gradivo 

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

izkaznico in preprečimo morebitno zlorabo, če je bila originalna 

izkaznica ukradena.  

 Najdena izkaznica 

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

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

omejitev izgubljena izkaznica, jo sedaj ukinemo. Smiselno je v 

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

knjižnica več ločenih oddelkov. Preden se odpre okno Gradivo 

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

omejitev ukinemo. 

 Ni dostopa do informacijskih virov 

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

ponudnikov informacijskih virov. Ta nastavitev je primerna za 

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

omogočen oddaljeni dostop.  

 Prepoved naročil MI preko COBISS/OPAC-a  

Če velja za člana ta omejitev, nima dovoljenja za posredovanje 

zahtevka za MI preko COBISS/OPAC-a. 

 Onemogočena uporaba knjigomata 

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

uporablja storitve pri izposojevalnem pultu v knjižnici. 

 Ni dostopa do baz članov 

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

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

ki uporablja referenčno bazo Urbana). 

 

 

 

 

   



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, oktober 2014 3.1-7 

 

Opozorilo:  

Za urejanje navedenih omejitev potrebujemo pooblastilo I_OME – 

dodelitev omejitev pri članu. Če nimamo pooblastila I_ OME, lahko 

dodeljene omejitve samo pregledujemo, ne moremo pa jih spreminjati. 

 

11. Pri "Omejitev štev. izp. izvodov (I)" vpišemo največje število izvodov, ki si 

jih član lahko izposodi na dom ali v čitalnico. 

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

dovoljujemo članu po poteku roka izposoje.  

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

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

oddelkih. 

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

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

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

vrednost tega atributa. 

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

zadnjega obiska" se podatki vpisujejo programsko, spremenimo lahko samo 

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

indikator opomb LST. 

16. 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. 

  

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

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

kraja. Podatek je obvezen. 

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

šifranta. 

6. Pri "Telefonska številka" vpišemo telefonsko številko. 

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

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

 

Opozorilo: 

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

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

 

Opozorilo: 

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

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

 

Nasvet: 

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

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

priročnik COBISS3/Medknjižnična izposoja, pogl. 5.3.2). 

3.1.2.1.2 Vnos naslovov za e-obveščanje 

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

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

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

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

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

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

 

Opozorilo: 

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

preko spletnega COBISS/OPAC-a  v Moji knjižnici. 

 

Opozorilo: 

Nastavitve za potisna obvestila si nastavljajo člani sami preko mobilne verzije 

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

spreminjati. 
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Opozorilo: 

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

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

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

takšnih sporočil. 

3.1.2.1.3 Vnos alternativnih in neveljavnih številk 

Alternativno identifikacijsko številko vnesemo tako, da kliknemo zavihek 

Alternativne identifikacijske številke in gumb Nov objekt. Odpre se novo 

okno, v katerem vpisujemo: 

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

alternativne številke. Podatek je obvezen. 

 Pri "Alternativna številka" vpišemo ali s čitalnikom vnesemo številko 

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

identificiral. Pri vpisu alternativnih številk se programsko kontrolira 

podvojenost številke, pri istem članu pa je možno vpisati več istovrstnih 

alternativnih številk. 

 

Neveljavne številke se vpišejo programsko ob uporabi metode Član / 

Sprememba številke izkaznice, kadar član izgubi izkaznico. V urejevalniku 

podatkov o članu lahko te številke samo pogledamo pod zavihkom Neveljavne 

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

Pokaži.  

 

Nasvet: 

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

shranila med neveljavne številke, lahko sprostimo tako, da poiščemo 

neveljavno številko in jo zbrišemo z objektno metodo Zbriši neveljavno 

številko. 

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. 

Postopek 
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Opozorilo: 

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

informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji), na zavihku 

Šolanje, zaposlitev izberemo samo vrsto šole in letnik, druge podatke o 

šolanju pa vpišemo v posebnem oknu, ki se odpre s klikom na gumb eVŠ 

(gl. pogl. 3.1.2.2.1).  

 

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. 

3.1.2.2.1 Vnos podatkov o šolanju v sistemu eVŠ 

Knjižnice visokošolskih zavodov v sistemu eVŠ (Evidenčni in analitski 

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

parametrom v inicializacijski datoteki omogočen vnos podatkov eVŠ. V teh 

knjižnicah je v urejevalniku Član dodan gumb eVŠ. 

Po kliku na gumb se odpre okno, v katerem določimo podatke o visokošolskem 

zavodu, študijskem programu, študijskem programu  B in načinu študija z 

izbiro ustreznih vrednosti iz spustnih seznamov. Spustna seznama za študijski 

program se odpreta glede na izbran visokošolski zavod. Če spremenimo 

visokošolski zavod, se zbrišeta izbrani vrednosti pri obeh študijskih programih. 
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3.1.2.3 Vnos podatkov o članstvu 

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

članstvom. Večina teh podatkov se vpiše programsko. 

Programska kontrola veljavnosti članstva se vključi na zahtevo knjižnice s 

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

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

programsko evidentirati veljavnost članstva. Če v knjižnici članstvo tudi 

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

7.1 in 7.2.2.1). 

 

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

Podatka ni možno spremeniti. 

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

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

izposojo organizirano v več oddelkih. Podatka ni možno spremeniti. 

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

postajališče bibliobusa, na katerega smo prijavljeni, ko evidentiramo 

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

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

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

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

knjižnici vodimo evidenco veljavnosti članstva ali pa zaračunavamo 

članarino oziroma vpisnino, se ob programskem evidentiranju veljavnosti 

članstva oziroma ob programskem evidentiranju terjatve za članarino oz. 

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

evidence članov, lahko datum vpišemo ročno. 

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

knjižnici vodimo evidenco veljavnosti članstva ali pa zaračunavamo 

članarino oziroma vpisnino, se ob programskem evidentiranju veljavnosti 

članstva oziroma ob programskem evidentiranju terjatve za članarino oz. 

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

obdobja veljavnosti članstva za posamezno kategorijo člana ali pa se 

privzame splošno veljavni datum poteka članstva, glede na nastavitve v 

razredu Omejitve poslovanja. Če veljavnost članstva ni posebej določena, 

je privzeto obdobje 1 leto. Programsko izračunan datum poteka članstva 

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

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

članstva prav tako vpišemo ročno. 

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

ali ne. 

Postopek 
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3.1.2.4 Podatki o disciplini člana 

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

člansko disciplino. Podatki se vpisujejo programsko in jih ne moremo 

spreminjati. 

 

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

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

organizirano po oddelkih. 

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

izvodov pri članu. 

 Pri "Datum zadnjega opomina" se izpiše datum zadnjega poslanega 

opomina. 

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

prejel do tega dne.  

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

dobil opomin. 

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

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). 

3.1.2.5 Prenos podatkov o članu iz referenčne baze 

podatkov o študentih 

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

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

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

izkaznice dopolnjeno.  
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1. V oknu Številka izkaznice nastavimo način dodelitve identifikacijske 

številke (gl. pogl. 3.1.1). 

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

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

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

krajšamo z zvezdico. 

Odpre se okno z seznamom zapisov o študentih. 

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

Odpre se urejevalnik Član.  

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

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

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

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

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

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

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

se programsko določi kategorija člana.  

3.1.3 Določitev nadrejenega člana 

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

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

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

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

treba vpisati. 

 

Nasvet: 

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

Nadrejeni član po potrebi brišemo oznako nadrejenega člana. 

3.1.3.1 Družinska izkaznica 

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

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

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

Pri podrejenih članih določimo povezavo na nadrejenega člana na zavihku 

Splošno.  

 

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

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

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

povezavi programsko spremeni.  

Postopek 

  

Postopek 
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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. 

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. 

 

Postopek 
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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 pooblastilo 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.  

 

Nasvet: 

Številko izkaznice izbrisanega člana, ki se je shranila med neveljavne 

številke, lahko sprostimo tako, da poiščemo neveljavno številko in jo 

zbrišemo z objektno metodo Zbriši neveljavno številko. 

 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 gradivo, 

– če ima evidentirane terjatve, 

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

– če je pri njem vpisana opomba 

– če je pri njem evidentiran odprt zahtevek za MI oziroma gradivo na 

odprtih zahtevkih. 

 

Postopek 
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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. 
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3.8 PAKETNO BRISANJE PODATKOV O NEAKTIVNIH 

ČLANIH 

Že od verzije programske opreme COBISS3/Izposoja, V4.5-01 (november 

2008), je omogočeno posamično brisanje podatkov o neaktivnih članih 

(objektna metoda Član / Zbriši podatke o članu), pri čemer je ugotavljanje 

neaktivnosti prepuščeno knjižničarju. Paketno brisanje podatkov o neaktivnih 

članih pa se izvaja na osnovi programskega algoritma, ki določa, kateri člani 

izpolnjujejo pogoje za izbris iz evidence v knjižnici. 

Za paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih sta na voljo dva postopka: 

 paketno brisanje podatkov o vseh neaktivnih članih 

 paketno brisanje podatkov o določenih neaktivnih članih, ki jih 

knjižnica sama izbere 

Ta postopek je na voljo za lažji prehod na sprotno dnevno brisanje 

podatkov o vseh neaktivnih članih in za brisanje podatkov o  

neaktivnih članih, pri katerih ni podatka o veljavnosti članstva. 

3.8.1 Paketno brisanje podatkov o vseh 

neaktivnih članih 

Paketno brisanje podatkov o vseh neaktivnih članih je v składu z: 

 z zahtevami 15. člena Zakona o knjižničarstvu ZKnj-1 (Ur. l. RS, 

87/2001) in 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Ur. 

l. RS 86/2004) 

 s tolmačenjem informacijske pooblaščenke 

 v objavi ZBDS (23. 10. 2007) pred posvetom ZBDS: Vsem 

knjižnicam! Zadeva: varstvo osebnih podatkov, ki jih vodijo 

knjižnice; 

 v objavi na spletu in v Prilogi Knjižničarskih novic (2007, (17) 4–

5): "To pomeni, da je treba tekoče  brisati podatke o neaktivnih 

članih – uporabnikih, pri katerih je poteklo več kot leto dni po 

zapadlem članstvu in le-ti do knjižnice nimajo več nobene 

obveznosti".  

 

Algoritem za paketno brisanje je bil potrjen tudi na 27. seji Nacionalnega sveta 

za knjižnično dejavnost (23. 4. 2008) in nato še v dopisu informacijske 

pooblaščenke z dne 6. 5. 2008. 

Ob paketnem brisanju neaktivnih članov so zbrisani tisti člani, ki hkrati 

izpolnjujejo tri pogoje: 

1. Član ni obiskal knjižnice več kot eno leto. Pogoj  
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Kot "obisk" se šteje katera koli aktivnost v knjižnici (izposoja, podaljšanje, 

vračilo itd.), katera koli aktivnost v servisu Moja knjižnica v okviru 

COBISS/OPAC-a (podaljšanje, rezervacija, preklic rezervacije, 

spreminjanje gesla ali parametrov obveščanja), podaljšanje roka izposoje 

gradiva preko telefonskega odzivnika ali uspešna avtentikacija člana (vnos 

številke izkaznice in gesla) pri prijavi na druge strežnike (dostop do 

zunanjih e-virov). V bazi podatkov o članih ostanejo le tisti člani, pri 

katerih je v transakcijah zabeleženo, da je datum zadnjega "obiska" novejši 

ali enak datumu izvedbe brisanja minus 1 leto. 

Če je datum zadnjega obiska prazen in so izpolnjeni tudi drugi pogoji, se 

podatki o članu zbrišejo. Datum zadnjega obiska je lahko prazen, ker je bil 

član vpisan s prenosom podatkov o članih iz excelove datoteke. 

2. Član nima obveznosti do knjižnice. 

Brez obveznosti do knjižnice je član, pri katerem v nobenem oddelku ni 

evidentirano: 

 gradivo (izposojeno, rezervirano …) 

 terjatev 

 opomba 

 odprt zahtevek za MI oziroma gradivo iz odprtih zahtevkov 

3. Članu je članstvo poteklo pred enim letom ali več. 

Veljavnost članstva se določa na enega od naslednjih dveh načinov: 

 Če knjižnica pri podatkih o članu ažurira polje "Datum poteka 

članstva", se upošteva ta datum. 

 Če knjižnica pri podatkih o članu ažurira  polje "Datum 

evident./podaljšanja članstva", se datum poteka članstva izračuna tako, 

da se k temu datumu podaljšanja članstva prišteje ena od spodnjih 

vrednosti: 

 obdobje veljavnosti  članstva za vse ali posamezno kategorijo 

članstva, ki ga je knjižnica določila z metodo Domača knjižnica / 

Omejitve poslovanja 

 privzeto obdobje enega leta, če je tabela Veljavnost članstva 

prazna. 
 

Če knjižnica pri nekem članu ne ažurira podatkov o poteku veljavnosti 

članstva (ni podatka v  "Datum  poteka članstva" in "Datum 

evident./podaljšanja članstva"), članstvo takemu članu ne zapade (je trajno, 

doživljenjsko). Tak član programsko ne bo izbrisan iz baze podatkov, 

četudi morda izpolnjuje oba prva pogoja za brisanje – da ni obiskal 

knjižnice že več kot leto dni in da je poravnal vse obveznosti do knjižnice. 

Pri brisanju podatkov o (neaktivnih) članih bodo izvzeti tudi člani, ki niso 

fizične osebe (kategorija 124 – organizacijske enote ustanove, 125 – pravne 

osebe – zun. ustanove  in 126 – enote za medoddelčno izposojo). 
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Opozorilo: 

Za paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih potrebujemo pooblastilo 

I_PBC –  paketno brisanje neaktivnih članov.  

 

1. Označimo razred Član in izberemo metodo Razred / Paketno brisanje 

vseh neaktivnih članov. 

2. V oknu Brisanje neaktivnih članov lahko določimo: 

 Razvrstitev podatkov na izpisu 

Iz spustnega seznama izberemo vrednost, po kateri naj bodo razvrščeni 

neaktivni člani v seznamih, ki se pripravijo ob izvedbi postopka 

brisanja. Privzeta vrednost je Priimek, kar pomeni razvrščanje po 

priimku in imenu. V knjižnicah z oddelki bodo neaktivni člani vedno 

najprej razvrščeni po oznaki oddelka pri "Oddelek vpisa", nato pa še po 

izbrani vrednosti. 

 Čas aktiviranja 

Če želimo, da se postopek brisanja sproži kasneje, vpišemo datum in 

čas izvedbe postopka. Če parameter pustimo prazen, se postopek 

brisanja sproži takoj.  

 

Opozorilo: 

V algoritmu za ugotavljanje neaktivnosti člana se vedno upošteva 

tekoči datum, tudi če je čas aktiviranja različen od tekočega datuma.  

 

3. Kliknemo gumb V redu.  

Odpre se okno Brisanje neaktivnih članov. V oknu se izpiše kratka 

statistika brisanja neaktivnih članov:  

 število vseh članov 

 število članov, ki jim je članstvo poteklo pred enim letom ali prej 

 število članov, pri katerih je atribut "Datum poteka članstva" prazen 

 število članov, pri katerih je od zadnjega obiska minilo eno leto ali več 

 število neaktivnih članov, ki ne bodo zbrisani, ker glede na podatek o 

kategoriji niso fizične osebe 

 število neaktivnih članov, ki ne bodo zbrisani, ker imajo evidentirano 

gradivo 

 število neaktivnih članov, ki ne bodo izbrisani, ker imajo evidentirane 

odprte zahtevke za MI oziroma gradivo iz odprtih zahtevkov 

 število neaktivnih članov, ki ne bodo zbrisani, ker imajo neporavnane 

terjatve 

 število neaktivnih članov, ki ne bodo zbrisani, ker imajo vpisano 

opombo 

 število neaktivnih članov, ki bodo zbrisani 

  

Postopek 
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4. Če želimo nadaljevati s postopkom, kliknemo gumb V redu. 

Pripravita se dva kontrolna seznama: 

 seznam članov, ki v postopku brisanja ne bodo zbrisani zaradi 

neporavnanih obveznosti do knjižnice (evidentirano gradivo, 

neporavnane terjatve, evidentirani odprti zahtevki za MI) oziroma 

zaradi vpisane opombe 

 seznam članov, ki bodo zbrisani 

Pripravljena seznama lahko pregledamo in izpišemo na tiskalnik. Izpišemo 

ju lahko tudi kasneje v segmentu COBISS3/Izpisi, ker se samodejno 

shranita. Najdemo ju v mapi Izposoja, če v meniju pod Izpisovanje 

izberemo Razišči pripravljene izpise. Odpre se okno s seznamom 

pripravljenih izpisov. Ime datoteke vsebuje datum in čas priprave izpisa. 

5. Po izpisu ali predogledu pripravljenih seznamov se odpre okno Brisanje 

neaktivnih članov. 

S klikom na gumb V redu potrdimo izvedbo brisanja neaktivnih članov. 

Po brisanju podatkov o neaktivnih članih ostanejo številke izkaznic 

zbrisanih članov zasedene in jih ne moremo dodeliti novim članom. 

 

Nasvet: 

Če smo postopek sprožili z odloženim časom aktiviranja in se brisanje še ni 

začelo, ga lahko prekličemo, tako da v razredu Član izberemo metodo 

Razred / Prekliči postopek brisanja neaktivnih članov. Ko je postopek 

končan, dobimo obvestilo na e-naslov, ki je vpisan pri našem uporabniškem 

imenu. 

3.8.2 Paketno brisanje podatkov o izbranih 

neaktivnih članih 

Pri postopku brisanja podatkov o izbranih neaktivnih članih lahko knjižnica 

sama določi kriterije, ki naj se upoštevajo pri brisanju. Brisanje podatkov o 

izbranih neaktivnih članih se od brisanja vseh neaktivnih članov razlikuje v 

naslednjem: 

 namesto vseh članov izberemo le določeno skupino članov, pri katerih 

se programsko preveri, ali so izpolnjeni pogoji za neaktivnost 

 kot kriterij za neaktivnost lahko določimo poljubno število let od 

zadnjega obiska, pri čemer pa mora biti število let večje ali enako 2 

 pogoj v zvezi s potekom veljavnosti članstva se ne upošteva (podatki se 

ne brišejo, četudi je članstvo poteklo pred enim letom ali več) 

 pogoj v zvezi s kategorijo članstva se ne upošteva (zbrišejo se tudi 

podatki o nefizičnih osebah, če so med izbranimi člani) 
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Ob paketnem brisanju podatkov o izbranih neaktivnih članih so zbrisani tisti 

člani, ki hkrati izpolnjujejo tri pogoje: 

1. Član ni obiskal knjižnice dalj časa, kot pa je izbrano število let. 

Kot "obisk" se šteje katera koli aktivnost v knjižnici (izposoja, podaljšanje, 

vračilo, itd.), katera koli aktivnost v servisu Moja knjižnica v okviru 

COBISS/OPAC-a (podaljšanje, rezervacija, preklic rezervacije, 

spreminjanje gesla ali parametrov obveščanja), podaljšanje roka izposoje 

gradiva preko telefonskega odzivnika ali uspešna avtentikacija člana (vnos 

številke izkaznice in gesla) pri prijavi na druge strežnike (dostop do 

zunanjih e-virov). Člani, ki smo jih izbrali v iskalniku in katerih datum 

zadnjega obiska je starejši od tekočega datuma minus izbrano število let 

(najmanj dve leti), bodo izbrisani iz baze podatkov o članih. 

Če je datum zadnjega obiska prazen in so izpolnjeni tudi drugi pogoji, se 

podatki o članu zbrišejo. Datum zadnjega obiska je lahko prazen, ker je bil 

član vpisan s prenosom podatkov o članih iz excelove datoteke. 

2. Član nima obveznosti do knjižnice. 

Brez obveznosti do knjižnice je član, pri katerem v nobenem oddelku ni 

evidentirano: 

 gradivo (izposojeno, rezervirano …) 

 terjatev 

 opomba 

 odprt zahtevek za MI oziroma gradivo iz odprtih zahtevkov 

3. Članu je članstvo poteklo ali pa ni podatka o poteku veljavnosti 

članstva. 

Datum poteka članstva ni večji od tekočega datuma. Če je datum poteka 

članstva prazen in član izpolnjuje druge pogoje za brisanje, se podatki o 

njem zbrišejo. 

 

Opozorilo: 

Za paketno brisanje podatkov o izbranih neaktivnih članih potrebujemo 

pooblastilo I_PBC –  paketno brisanje neaktivnih članov.  

 

1. Označimo razred Član in izberemo metodo Razred / Paketno brisanje 

izbranih neaktivnih članov. 

2. V oknu Brisanje neaktivnih članov lahko določimo: 

 Število let od zadnjega obiska 

Kot kriterij za neaktivnost vnesemo število let, ki so minila od 

zadnjega obiska člana. Ker mora biti število večje od 1, je privzeta 

vrednost parametra 2. 

 Razvrstitev podatkov na izpisu 

Iz spustnega seznama izberemo vrednost, po kateri naj bodo razvrščeni 

neaktivni člani v seznamih, ki se pripravijo ob izvedbi postopka 

Pogoj  

  

Postopek 
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brisanja. Privzeta vrednost je Priimek, kar pomeni razvrščanje po 

priimku in imenu. V knjižnicah z oddelki bodo neaktivni člani vedno 

najprej razvrščeni po oznaki oddelka pri "Oddelek vpisa", nato pa še po 

izbrani vrednosti. 

 Čas aktiviranja 

Če želimo, da se postopek brisanja sproži kasneje, vpišemo datum in 

čas izvedbe postopka. Če parameter pustimo prazen, se postopek 

brisanja sproži takoj.  

 

Opozorilo: 

V algoritmu za ugotavljanje neaktivnosti člana se vedno upošteva 

tekoči datum, tudi če je čas aktiviranja različen od tekočega datuma.  

 

3. Kliknemo gumb V redu.  

Odpre se okno Iskanje – Član, v katerem poiščemo člane za brisanje. 

Člane izberemo s klikom na gumb Izberi vse ali gumb Izberi, če smo 

označili samo nekatere od članov v seznamu zadetkov. 

4. Odpre se okno Brisanje neaktivnih članov.  

V oknu se izpiše kratka statistika brisanja neaktivnih članov:  

 število izbranih članov 

 število članov, pri katerih je od zadnjega obiska minilo izbrano število 

let ali več 

 število neaktivnih članov, ki ne bodo zbrisani, ker imajo evidentirano 

gradivo 

 število neaktivnih članov, ki ne bodo izbrisani, ker imajo evidentirane 

odprte zahtevke za MI oziroma gradivo iz odprtih zahtevkov 

 število neaktivnih članov, ki ne bodo zbrisani, ker imajo neporavnane 

terjatve 

 število neaktivnih članov, ki ne bodo zbrisani, ker imajo vpisano 

opombo 

 število neaktivnih članov, ki bodo zbrisani 

5. Če želimo nadaljevati s postopkom, kliknemo gumb V redu. 

Pripravita se dva kontrolna seznama: 

 seznam članov, ki v postopku brisanja ne bodo zbrisani zaradi 

neporavnanih obveznosti do knjižnice (evidentirano gradivo, 

neporavnane terjatve, evidentiran odprti zahtevek za MI) oziroma 

zaradi vpisane opombe 

 seznam članov, ki bodo zbrisani 

Pripravljena izpisa lahko pregledamo in izpišemo na tiskalnik. Izpišemo ju 

lahko tudi kasneje v segmentu COBISS3/Izpisi, ker se samodejno shranita. 

Najdemo ju v mapi Izposoja, če v meniju pod Izpisovanje izberemo 
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Razišči pripravljene izpise. Odpre se okno s seznamom pripravljenih 

izpisov. Ime datoteke vsebuje datum in čas priprave izpisa. 

6. Po izpisu ali predogledu pripravljenih seznamov se odpre okno Brisanje 

neaktivnih članov. 

S klikom na gumb V redu potrdimo izvedbo brisanja podatkov o izbranih 

neaktivnih članih. 

Po brisanju podatkov o izbranih neaktivnih članih ostanejo številke 

izkaznic zbrisanih članov zasedene in jih ne moremo dodeliti novim 

članom. 

 

Nasvet: 

Če smo postopek sprožili z odloženim časom aktiviranja in se brisanje še ni 

začelo, ga lahko prekličemo, tako da v razredu Član izberemo metodo 

Razred / Prekliči postopek brisanja neaktivnih članov. 
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3.9 REFERENČNA BAZA PODATKOV O ŠTUDENTIH 

Osnovo za pripravo referenčne baze podatkov o študentih (v nadaljevanju ref. 

baza študentov) predstavljajo podatki o študentih, ki jih zberejo in pripravijo v 

računalniških centrih univerz. 

Ref. bazo študentov lahko pripravimo na dva načina: 

 pred pripravo nove ref. baze študentov zbrišemo podatke v obstoječi 

bazi – na ta način bodo v ref. bazi le novi podatki o študentih 

 pred pripravo nove ref. baze študentov ne zbrišemo podatkov v 

obstoječi bazi – na ta način bodo v ref. bazi obstoječim podatkom 

dodani novi podatki o študentih (npr. o brucih) 

Ref. baza študentov predstavlja osnovo za vpis novih članov v knjižnico. Če je 

član, ki ga vpisujemo v bazo članov, študent visokošolskega zavoda, lahko na 

osnovi njegovega priimka, imena, številke uporabnika (10-mestna številka) ali 

številke izkaznice (17-mestna številka), prenesemo nekatere njegove podatke iz 

ref. baze študentov v bazo članov knjižnice (gl. pogl. 3.1.2.5). 

Ref. baza študentov predstavlja tudi osnovo za ažuriranje podatkov o že 

vpisanih študentih v bazi podatkov o članih knjižnice. Pri članu knjižnice, 

katerega številka uporabnika (10-mestna številka) se nahaja tudi v ref. bazi 

študentov, se podatki v njegovi evidenci prepišejo z novimi podatki iz ref. 

baze. 

Eno ref. bazo študentov lahko uporablja ena knjižnica ali več knjižnic (npr. 

knjižnice fakultet ene univerze). Kadar jo uporablja več knjižnic, je ref. baza 

nameščena v lokalni bazi tiste knjižnice, ki to bazo vzdržuje. Preostale 

knjižnice podatke iz te ref. baze le uporabljajo pri vpisu novih članov in pri 

ažuriranju podatkov o članih – študentih. Nastavitve pri knjižnici, ki vzdržuje 

ref. bazo študentov in pri knjižnicah, ki to bazo uporabljajo, urejajo posebni 

parametri v inicializacijski datoteki. 

 

Opozorilo: 

Za izvajanje postopkov v zvezi z ref. bazo študentov potrebujemo pooblastilo  

I_STUD – vzdrževanje referenčne baze podatkov o študentih.  

3.9.1 Struktura datoteke s podatki o študentih 

Excelova datoteka s podatki o študentih mora vsebovati naslednje stolpce: 

 številka uporabnika (10-mestna številka) 

 številka indeksa (8-mestna številka indeksa; obvezna, dokler bo v 

uporabi stara izkaznica s to številko) 

 številka izkaznice (17-mestna številka izkaznice študenta, zapisane na 

čipu RFID) 
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 visokošolski zavod (7-mestna koda visokošolskega zavoda v eVŠ) 

 študijski program (7-mesta koda študijskega programa v eVŠ) 

 način študija (2-mesta koda načina študija) 

 letnik študija (2-mestna koda letnika študija) 

 študijski program B (7-mesta koda študijskega programa v eVŠ) 

 priimek 

 ime 

 datum rojstva (v obliki LLLLMMDD) 

 naslov stalnega bivališča 

 poštna številka stalnega bivališča 

 naslov začasnega bivališča 

 poštna številka začasnega bivališča 

 državljanstvo (3-mestna koda države) 

Tega podatka ni med podatki o članu v COBISS3. 

 elektronski naslov 

3.9.1.1 Preoblikovanje excelove datoteke s podatki o 

študentih v besedilno datoteko 

Ref. bazo študentov pripravimo iz besedilne datoteke, v kateri morajo biti 

podatki ločeni s pokončno črto. Zato moramo excelovo datoteko preoblikovati 

v besedilno.    

1. Odpremo excelovo datoteko s podatki o študentih. 

2. Izberemo File / Save as (Datoteka / Shrani kot). 

Odpre se okno Save as (Shrani kot). 

Poiščemo mapo, v katero bomo shranili besedilno datoteko. 

Določimo ime datoteke. 

Pri "Save as type" ("Vrsta datoteke") izberemo Text (Tab delimited) (*.txt) 

(Besedilo (ločeno s tabulatorji) (*.txt)). 

Kliknemo gumb Save (Shrani). 

3. V oknu z opozorilom glede shranjevanja aktivnega zavihka kliknemo gumb 

OK (V redu). 

4. V oknu z opozorilom glede izbrane vrste datoteke Text (Tab delimited) 

(Besedilo (ločeno s tabulatorji))  kliknemo gumb Yes (Da). 

Besedilna datoteka se shrani. 

5. Poiščemo in odpremo besedilno datoteko. 

 

Nasvet: 

Za urejanje besedilne datoteke je priporočena uporaba programa Notepad 

(Beležnica) in UltraEdit. 

 

6. Iz besedilne datoteke zbrišemo naslovno vrstico. 

Postopek 
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7. Zamenjamo tabulator s pokončno črto (znak  "|") in shranimo datoteko. 

 

Nasvet: 

Zamenjavo opravimo s funkcijo Replace (Zamenjaj). Pri "Find What" 

("Najdi") vnesemo tabulator, tako da v besedilni datoteki označimo prazen 

prostor med dvema podatkoma, ga kopiramo s tipkama <Ctrl> + <C> in 

prilepimo s tipkama <Ctrl> + <V>. Pri "Replace With" ("Zamenjaj z") 

vnesemo znak "|", ki ga dobimo s kombinacijo tipk <Alt Gr> + <W>.  

 

8. V besedilni datoteki preverimo in po potrebi zbrišemo odvečne prazne 

vrstice na koncu datoteke. 

9. Shranimo datoteko.  

3.9.2 Priprava baze 

Razred Referenčna baza podatkov o študentih je v mapi Referenčne baze 

podatkov. 

Kadar ref. bazo študentov uporablja več knjižnic, je razred dostopen v bazi tiste 

knjižnice, ki je prevzela nalogo vzdrževanja te baze. 

Ref. bazo študentov lahko pripravimo na dva načina: 

 pred pripravo nove ref. baze študentov zbrišemo podatke v obstoječi 

bazi – na ta način bodo v ref. bazi le novi podatki o študentih 

 pred pripravo nove ref. baze študentov ne zbrišemo podatkov v 

obstoječi bazi – na ta način bodo v ref. bazi obstoječim podatkom o 

študentih dodani novi podatki o študentih (npr. o brucih) 

 

1. Označimo razred Referenčna baza podatkov o študentih in izberemo 

metodo Razred / Pripravi referenčno bazo podatkov. 

Odpre se okno, v katerem: 

 vpišemo datum poteka članstva 

 vpišemo opombo 

 označimo, ali naj se začasni naslov iz besedilne datoteke vpiše v ref. 

bazo študentov kot naslov v službi  
 

Primer: 

Opomba je namenjena vnosu oznake (npr. UM je dogovorjena oznaka v 

knjižnicah Univerze v Mariboru). 

 

2. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Izbira datoteke. 

3. Poiščemo in izberemo besedilno datoteko s podatki o študentih ter 

kliknemo gumb Odpri. 

Postopek 
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Po končani pripravi ref. baze študentov se odpre okno s podatki o datumu 

in uri začetka postopka, datumu in uri konca postopka ter številu študentov, 

vpisanih v ref. bazo študentov.  

3.9.3 Brisanje baze 

Pred pripravo nove ref. baze študentov zbrišemo podatke v obstoječi ref. bazi. 

 

1. Označimo razred Referenčna baza podatkov o študentih in izberemo 

metodo Razred / Zbriši vsebino referenčne baze podatkov. 

Po brisanju ni v ref. bazi nobenega zapisa o študentih. 

3.9.4 Ažuriranje podatkov o vpisanih članih – 

študentih s podatki iz referenčne baze 

študentov 

Ko je ref. baza študentov pripravljena, lahko izvedemo ažuriranje podatkov o 

vpisanih članih – študentih.  

 

Opozorilo: 

Pred ažuriranjem podatkov obvezno preverimo pravilnost podatkov v ref. bazi 

študentov. Če podatki v bazi niso pravilni, jo zbrišemo in ponovno pripravimo. 

 

Ključni podatek za ažuriranje je 10-mestna številka uporabnika.  

Pri ažuriranju se podatki o članih prepišejo z novimi podatki iz ref. baze 

študentov. Ažurirajo se naslednji podatki o članu: visokošolski zavod v eVŠ, 

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

študija, podatki o stalnem in začasnem bivališču in datum poteka članstva. Na 

osnovi podatka o načinu študija se programsko določi kategorija člana. 

Knjižnica se lahko odloči, da želi pri dokončnem ažuriranju označiti tiste člane 

– študente, ki jih ni v ref. bazi študentov. Ti člani dobijo oznako X pred 

številko uporabnika, študentsko številko in številko izkaznice. 

 

Opozorilo: 

Med postopkom ažuriranja podatkov ne moremo izvajati hkrati drugih 

postopkov, zato moramo podatke ažurirati zunaj delovnega časa knjižnice 

oziroma sprožiti postopek z zakasnitvijo. Postopek ažuriranja podatkov lahko 

sprožimo kasneje, tako da vpišemo datum in uro pri "Čas aktiviranja".   

 

1. Označimo razred Član in izberemo metodo Razred / Ažuriraj podatke o 

članih – študentih. 

Postopek 

Postopek 

  
 

 

  
 

 



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, oktober 2014 3.9-5 

 

Odpre se okno, v katerem se izpiše podatek o številu članov – študentov, ki 

imajo vpisano številko uporabnika in zato pridejo v poštev za ažuriranje 

podatkov. 

V tem oknu označimo, ali želimo izvesti dokončno ažuriranje v bazi 

podatkov o članih. Dokončno ažuriranje pomeni, da označimo člane – 

študente, ki jih ni več v ref. bazi. Ti člani dobijo oznako X pred številko 

uporabnika, študentsko številko in številko izkaznice.   

Pri "Čas aktiviranja (dd.mm.llll uu:mm:ss)" nastavimo datum in čas, ko naj 

se ažuriranje podatkov začne. Če časa aktiviranja ne nastavimo, se bo 

ažuriranje začelo takoj. 

2. Kliknemo gumb V redu. 

Po končanem ažuriranju se odpre okno s podatki o datumu in uri začetka 

postopka, datumu in uri konca postopka ter o številu članov, ki jih je 

program v postopku ažuriranja preveril in jim v skladu s podatki v ref. bazi 

ažuriral podatke.  

Statistiko ažuriranja prikazuje izpis I-C-07: Statistika ažuriranja podatkov o 

članih – študentih. 

 

Ažuriranje podatkov lahko izvedemo tudi pri posameznem članu. Člana 

poiščemo in izberemo ter ažuriranje podatkov sprožimo z metodo Objekt / 

Ažuriraj podatke o članu – študentu. 

 

Možnosti ...  
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4 GRADIVO DOMAČE KNJIŽNICE 

Vsi postopki evidentiranja gradiva (izposoja, podaljšanje roka izposoje, 

vračanje) pri izbranem članu se izvajajo v oknu Gradivo domače knjižnice. Iz 

okna Gradivo domače knjižnice lahko dostopamo do lokalnega kataloga 

gradiva, v katerem je možno izvesti izposojo in rezervacijo gradiva za člana.  

Podpoglavja: 

 Izbira člana 

 Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 

 Izposoja gradiva na dom 

 Medoddelčna izposoja 

 Izposoja gradiva v čitalnico 

 Vračanje gradiva 

 Podaljšanje roka izposoje 

 Sprememba datuma vrnitve 

 Vpis opombe o gradivu 

 Izpis zadolžnice 

 Prikaz zapisa v formatu COMARC 

 Vpogled v stanje gradiva 

 Katalog 

 Rezervacije gradiva 

 Stalne rezervacije serijskih publikacij 

 Evidentiranje izgube gradiva 

 Vodenje evidence izposoje kompletov 

 Izposoja v potujoči knjižnici 
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4.1 IZBIRA ČLANA 

V okno Gradivo domače knjižnice pridemo na naslednji način: 

 

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

knjižnice. 

Odpre se okno Iskanje po ključu. 

2. Člana lahko poiščemo na dva načina: 

 z identifikacijo člana po številki članske izkaznice 

V okno Iskanje po ključu vpišemo ali s čitalnikom vnesemo številko 

članske izkaznice. Vpišemo lahko tudi številko alternativne izkaznice, 

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

alternativne številke. 

 z iskanjem člana po kakšnem drugem podatku 

 

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

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

in imenu).  

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

obstaja. 

 

Nasvet: 

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

metodo Gradivo domače knjižnice iz priročnega menija.   

 

Ob izbiri člana se izvedejo nekatere programske kontrole in izpišejo ustrezna 

opozorila: 

 Če je pri članu postavljena omejitev Onemogočen obisk ali Samo 

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

v oknu Gradivo domače knjižnice samo vrnemo gradivo ali 

spremenimo omejitve člana v urejevalniku Član. 

 Če je pri članu postavljena katera od omejitev Zadržana izkaznica, 

Izgubljena izkaznica ali Najdena izkaznica, se izpiše opozorilo. 

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

urejevalniku Gradivo domače knjižnice izbirni gumb Na dom 

neaktiven, pri omejitvi Zadržana izkaznica sta neaktivna gumba 

Izposodi in Podaljšaj, če pa je pri članu postavljena omejitev 

Onemogočeno podaljšanje, je neaktiven gumb Podaljšaj. 

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

poravnana, se izpiše opozorilo. Pri postopkih v izposoji ni omejitev. 

Obdobje se določi s posebnim parametrom na zahtevo knjižnice.  

  

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

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

 številka članske izkaznice 

 ime in priimek člana 

 kategorija člana 

 

Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno pri posameznem članu namesto podatka o 

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

"Smer/program" ali "Oddelek zaposlitve".   

 

 skupni znesek neporavnanih terjatev (v knjižnicah, ki imajo vključeno 

blagajno) 

 omejitev števila izposojenih izvodov 

 omejitev podaljševanja 

 omejitve 

 privilegiji 

 opomba  

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

medknjižnični izposoji) pri članu 

 

Opozorilo: 

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

v oddelku, v katerem smo prijavljeni.   

 

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

v rdeči barvi) 

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

leto, se datum izpiše v rdeči barvi) 

 indikatorji opomb 

 LST – član ima evidentirano izgubljeno gradivo 
 

 OVR – član ima evidentiran opomin za izposojeno gradivo 
 

 OLD – član je doslej že prejel kakšen opomin 
 

 SPM – član ima evidentirano posebno članstvo  
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Nasvet: 

Iz okna Gradivo domače knjižnice lahko pridemo v urejevalnik podatkov o 

članu s klikom na ikono .    

 

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

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

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

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Medknjižnična izposoja in svojim 

članom posreduje gradivo iz svojih knjižničnih zbirk tudi po medknjižnični 

izposoji, je v seznamu evidentiranega gradiva vidno tudi gradivo domače 

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

Če ima knjižnica oddelke, se podatki o medknjižnično izposojenem gradivu 

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

oddelek za MI). 

 

Nasvet: 

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

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

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

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

 

Nasvet: 

Če želimo v knjižnici z oddelki  pri izbranem članu evidentirati transakcijo  

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

domače knjižnice s klikom na gumb Oddelek spremeniti oddelek prijave.  

 

Nasvet: 

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

spustnega seznama postajališč izberemo postajališče, na katerem se trenutno 

nahajamo (gl. tudi. pogl. 4.17.2).  

 

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

vrsticah, razvrščeni pa so v naslednjih stolpcih: 

1. stolpec 

 status izvoda, ki ima lahko naslednje vrednosti: 

 C(irculate), kadar je izvod izposojen na dom 
 

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

 M, kadar je izvod izposojen po medknjižnični izposoji 
 

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

medknjižnični izposoji 
 

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

v izposoji ali po medknjižnični izposoji 
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 L(ost), kadar je izvod pri članu evidentiran kot izgubljen 
 

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

medknjižnični izposoji 
 

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

članu zaradi morebitnih reklamacij 
 

 D, kadar je izvod izposojen v drugi oddelek 
 

 K, kadar je izvod izposojen za kroženje 
 

 U, kadar je izvod rezerviran za uporabo v čitalnici 
 

 opomba o izvodu 

 začasna opomba 

2. stolpec 

 identifikacijska številka gradiva  

Pri izposojenih ali rezerviranih monografskih publikacijah se izpiše 

inventarna številka. Pri izposojenih ali rezerviranih serijskih 

publikacijah v več zvezkih je inventarna številka dopolnjena s številko 

zvezka oziroma območjem številk skupaj vezanih zvezkov. Pri 

rezerviranem neprostem gradivu monografskih publikacij se izpiše 

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

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

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

se za inventarno številko posamezne enote v kompletu izpiše številka 

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

(podpolje 996/997c). 

 vrsta gradiva  

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

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

večvrstnem gradivu, ki se izposoja v kompletu) 

3. stolpec 

 opis gradiva 

Pri monografskih publikacijah se izpišejo podatki o naslovu, avtorju, 

signaturi, pri serijskih publikacijah pa naslov, signatura, oznaka 

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

(997l), ISSN. 

4. stolpec 

 matični oddelek izvoda 

Pri medoddelčno izposojenih izvodih se izpiše številčna oznaka 

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

članu. 

5. stolpec 

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

 datumi podaljšanja časa izposoje (na prvem mestu je datum zadnjega 

podaljšanja) 

 datum zadnje spremembe datuma poteka 

6. stolpec 

 datum rezervacije neprostega gradiva, datum rezervacije prostega 

izvoda, datum rezervacije v čitalnici, datum dodelitve rezerviranega 

gradiva članu, datum evidentiranja izgube, datum vračila z zadržkom 

Po dodelitvi rezerviranega gradiva članu se datum rezervacije izpiše v 

2. vrstici. 

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

se v 3. vrstici izpiše datum zadnje rezervacije. 

7. stolpec 

 datum poteka roka izposoje, datum poteka veljavnosti rezervacije 

 datum prejema zadnjega opomina 

 

Opozorilo: 

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

tekočega datuma.    

 

8. stolpec 

 število dni zamude 

 

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 
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V oknu Gradivo domače knjižnice so preko gumbov dostopni naslednji 

postopki: 

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

pregledujemo in izbiramo gradivo iz lokalne baze podatkov za izposojo 

ali rezervacijo 

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

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

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

izposojeno, kdaj lahko pričakujemo vrnitev gradiva in na katerem 

mestu v seznamu rezervacij je član 

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

formatu COMARC; posamezni podatek lahko kopiramo in ga 

prilepimo na ustrezno mesto v urejevalniku 

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

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

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

identifikacijsko številko izvoda (inventarno številko ali številko za 

izposojo)  

 

Nasvet: 

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

posebnim parametrom določimo, da je izbirni gumb V čitalnico privzeto 

označen.  

 

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

medoddelčne izposoje ter brisanje rezervacij; pred klikom na gumb 

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

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

brisanje rezervacij neprostega gradiva monografskih publikacij 

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

gradiva v seznamu 

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

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

številko za izposojo) ali označimo izvod v seznamu 

 Podaljšaj – podaljšanje roka vrnitve; pred klikom na gumb označimo 

izvod v seznamu 

 

Nasvet: 

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

na gumb Izberi vse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Postopki 
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Opozorilo: 

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

oknu Gradivo domače knjižnice ni možno podaljšati roka izposoje, 

spremeniti datuma poteka veljavnosti, evidentirati vračila ali zbrisati 

rezervacije gradiva.   

 

 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> + <A> = Zadrži 

<Alt> + <P> = Podaljšaj 

<Alt> + <K> = Katalog 

<Alt> + <G> = Preglej 

<Alt>  + <C> = COMARC 

<Alt> + <D> = Zadolžnica 

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

<Alt> + <E> =  (urejevalnik člana) 

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

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

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

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

pomik <gor> in <dol>. 

 

Nasvet: 

Inventarno številko izposojenega izvoda lahko kopiramo tako, da označimo 

izvod in nato uporabimo kombinacijo tipk <Ctrl> + <C> in <Ctrl> + <V>.  
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4.3 IZPOSOJA GRADIVA NA DOM 

Članu lahko izposodimo gradivo na dom na dva načina: 

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

številko ali številko za izposojo)  

 izvod poiščemo v katalogu in ga nato izberemo iz seznama najdenih 

izvodov 

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

izvod ali W – čaka na polici)  

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

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

časovnih parametrov (gl. pogl. 2.1). 

 

Opozorilo: 

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

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

primeru določi prvi delovni dan.  

 

Opozorilo: 

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

smo prijavljeni, če so za posamezne oddelke določeni različni časovni 

parametri in koledar.  

 

Opozorilo: 

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

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

gradivo kljub omejitvam izposodili: 

– pri članu je doseženo največje možno število izposojenih izvodov 

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

Običajno to velja za stopnjo dostopnosti  4 – omejena dostopnost – čitalnica, 5 

– omejena dostopnost – z dovoljenjem avtorja ali 6 – vsebina dokumenta 

nedostopna 

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

za status 6 – poškodovano  

– izvod je rezerviran pri drugem članu (gre za rezervacijo prostega gradiva 

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

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

kljub temu izposodimo, se rezervacija zbriše 

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

Gradiva ne moremo izposoditi v naslednjih primerih: 

– identifikacijska številka izvoda ne obstaja 

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

ki imajo izposojo organizirano po oddelkih) 

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

medoddelčno izposojen v drug oddelek 

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

rok izposoje ni določen) 

– izvod je evidentiran kot izposojen, zadržan ali izgubljen pri članu oziroma  

rezerviran za uporabo v čitalnici 

– izvod je evidentiran kot izposojen , zadržan ali izgubljen pri drugem članu 

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

Običajno to velja za stopnjo dostopnosti 7 – popolna nedostopnost (arhivski 

izvod) 

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

velja za status, ki je različen od 6 – poškodovano 

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

izposojo na dom in v čitalnico 

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

katera od omejitev, ki onemogoča izposojo na dom (Onemogočen obisk, Samo 

dostop do interneta, Prepoved izposoje na dom, Zadržana izkaznica) 

– gumb Izposodi je neaktiven, ker je pri članu presežena zgornja dovoljena 

meja skupnih terjatev ali pa je starost najstarejše evidentirane terjatve 

presegla časovno omejitev (omejitvi, ki se upoštevata, se definirata s 

posebnima parametroma na zahtevo knjižnice) 

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

pri katerem je že potekel rok izposoje 

 

Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom omogočiti tudi izposojo 

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

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

bomo z izposojo novemu članu hkrati vrnili pri prvem članu. Takšna praksa je 

običajna v šolskih knjižnicah. 
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4.3.1 Izposoja z vpisom identifikacijske številke 

izvoda 

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

izposojo z vpisom identifikacijske številke izvoda: 

 

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

ali številko za izposojo. 

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

3. Vnos potrdimo s klikom na gumb Izposodi. 

 

Opozorilo: 

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

moramo pred vpisom inventarne številke aktivirati gumb Izposodi.  

4.3.1.1 Izposoja serijskih publikacij 

Serijske publikacije z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki izposojamo tako, 

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

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

vezanih zvezkov. 

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

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

vezani skupaj, izposodimo tako, da vpišemo samo inventarno številko ali 

številko za izposojo. 

 

Primer: 

Če želimo izposoditi 10. zvezek: 

IN/CN= 220030010,10 

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

IN/CN= 220030010,1-5 

 

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

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

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

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

lahko eno ali več enot hkrati. 

4.3.2 Izposoja z izbiro iz kataloga 

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

tako da poiščemo in izberemo gradivo iz kataloga. 

  

  

Postopek 
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1. V oknu Gradivo domače knjižnice kliknemo gumb Katalog. 

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

spodnjem delu pa prostor za izpis zadetkov iskanja. 

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

Poišči (gl. pogl. 4.11). 

V primeru uspešnega iskanja se izpišeta število in seznam najdenih 

objektov. Za vsako najdeno gradivo se izpišejo najprej bibliografski 

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

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

 

Opozorilo: 

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

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

iskalnem oknu iz spustnega seznama izberemo iskanje po vseh oddelkih ali 

po nekem določenem oddelku. Medoddelčno izposojene izvode iščemo v 

matičnem oddelku ali po vseh oddelkih. 

 

Opozorilo: 

Pri iskanju v oknu Katalog se izpišejo podatki o vseh izvodih, za katere je 

opredeljeno, da imajo zalogo. Podatki o izvodih, ki so odpisani, ali izvodi, 

ki so brez inventarne številke, signature, stopnje dostopnosti in statusa, se 

ne izpišejo. 

Izvode, ki se ne izpišejo v katalogu, je možno po potrebi  poiskati na drug 

način, npr. z metodo Razred / Išči v razredu Polje 996/997.  

 

3. Izberemo izvod in kliknemo gumb Izposodi.  

4.3.3 Medoddelčna izposoja  

V knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih (npr. v splošnih 

knjižnicah), je v posameznem oddelku možno izposoditi samo izvode, ki so 

opremljeni s podlokacijo tega oddelka (v okviru podpolja 996/997d ali 

996/997e). V nasprotnem primeru nas program opozori, da izvod ne pripada 

temu oddelku. 

Medoddelčna izposoja omogoča, da posamezni izvod za določen čas 

izposodimo v drug oddelek, kjer ga lahko nadalje izposojamo. 

Za izvajanje medoddelčne izposoje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

 V lokalnem šifrantu Oznaka podlokacije v signaturi mora biti 

definirana povezava med podlokacijo in oddelkom (npr. M – Oddelek 

za mladino#01). 

 V lokalnem šifrantu Oddelki (CODE 301) mora biti določen seznam 

vseh oddelkov. 

 Pri Domači knjižnici moramo vpisati vse oddelke, ki bodo sodelovali v 

Postopek 

  

Pogoj 

  



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, oktober 2014 4.3-5 

 

medoddelčni izposoji. Vpis podatkov o oddelku je opisan v priročniku 

COBISS3/Upravljanje aplikacij (gl. pogl. 2.1.4). 

 Vsi izvodi gradiva, namenjeni izposoji, morajo biti opremljeni z oznako 

podlokacije v signaturi v podpolju 996/997d in v primeru preusmeritve 

izvoda za nedoločen čas tudi v podpolju 996/997e. 

Oddelek, ki je lastnik nekega izvoda, bomo v nadaljevanju imenovali matični 

oddelek, oddelek, v katerega ta izvod izposodimo, pa gostiteljski oddelek. 

Medoddelčno izposojo gradiva izbranemu gostiteljskemu oddelku evidentiramo 

v matičnem oddelku v oknu Gradivo domače knjižnice. Postopek izposoje 

med oddelki je popolnoma enak izposoji gradiva pri članu. Medoddelčna 

izposoja gradiva v čitalnico ni možna, zato je izbirni gumb V čitalnico 

neaktiven. 

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

knjižnice. 

Odpre se okno Iskanje po ključu, kamor vpišemo dvomestno oznako 

gostiteljskega oddelka. 

2. V razredu Oddelek lahko gostiteljski oddelek poiščemo na dva načina: 

 z vpisom dvomestne oznake oddelka 

V okno Iskanje po ključu vpišemo oznako oddelka. 

 z izbiro oddelka v iskalniku Iskanje – Oddelek 

Če v oknu Iskanje po ključu pustimo vnosno polje prazno, se odpre 

okno Iskanje – Oddelek, kjer lahko vse oddelke poiščemo s klikom na 

gumb Poišči vse. Seznam zadetkov lahko razvrstimo po želenem 

atributu in nato izberemo želeni gostiteljski oddelek.  

 

Nasvet: 

Če je oddelek že na delovnem področju, ga z miško označimo in nato iz 

priročnega menija izberemo metodo Gradivo domače knjižnice. Če želimo 

izvod hitro medoddelčno izposoditi, izberemo metodo Medoddelčno izposodi. 

 

V oknu Gradivo domače knjižnice izposodimo izvod: 

 z vpisom identifikacijske številke izvoda pri "IN/CN=" 

 z iskanjem in izbiro v katalogu  

Izvod se doda v seznam gradiva pri oddelku, status izvoda je D – medoddelčna 

izposoja. Datum poteka se programsko izračuna na osnovi roka izposoje, ki 

velja v matičnem oddelku, prav tako se pri tem upošteva koledar matičnega 

oddelka.  

 

Opozorilo: 

Izvodi, ki so medoddelčno izposojeni, se lahko izposojajo samo članom v 

gostiteljskem oddelku. Nadaljnja izposoja medoddelčno izposojenega gradiva 

drugemu oddelku ni možna. 

  

  

Postopek 
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4.4  IZPOSOJA GRADIVA V ČITALNICO  

Postopek izposoje gradiva v čitalnico je enak postopku izposoje na dom. Članu 

lahko izposodimo gradivo v čitalnico na dva načina: 

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

številko ali številko za izposojo)  

 izvod poiščemo v katalogu in ga nato izberemo iz seznama najdenih 

izvodov 

 

Nasvet: 

Če je izvod gradiva pri članu že rezerviran (status O, W ali U), ga lahko 

izposodimo tudi tako, da izvod v seznamu označimo in nato kliknemo gumb 

Izposodi.   

 

Pred klikom na gumb Izposodi še preverimo, ali je označen izbirni gumb V 

čitalnico. Izvod se doda v seznam gradiva pri članu in ima status S. V čitalnico 

izposojamo gradivo praviloma le za en dan, zato je datum, ko poteče rok 

izposoje, enak datumu izposoje.  

Če je bilo gradivo predhodno rezervirano za uporabo v čitalnici (status U), je 

rok za vrnitev gradiva enak datumu poteka veljavnosti rezervacije. 

Ko je datum poteka prekoračen, se izpiše v rdeči barvi. Če želimo programsko 

evidentirati terjatev za zamudnino, moramo v ceniku določiti ceno zamudnine  

za gradivo, izposojeno v čitalnico ("Vrsta storitve/terjatve" je 15 – ZCI 

zamudnina – čital.). 

V knjižnici je možno omejiti število izposojenih izvodov v čitalnico: 

 za posamezno skupino (kategorijo) članov lahko določimo največje 

možno število izposojenih izvodov v čitalnico (gl. pogl. 2.6)  

 za posameznega člana lahko določimo največje možno število 

izposojenih izvodov, pri čemer se upoštevajo tako izvodi, izposojeni na 

dom, kot izvodi, izposojeni v čitalnico. Če pri posameznem članu ni 

določena ta omejitev, se upošteva splošna omejitev za kategorijo 

članov, če pa tudi te ni, za člana ne velja omejitev glede števila 

izposojenih izvodov v čitalnico 

 

Opozorilo: 

Če so za člana ali gradivo določene omejitve, ki pogojujejo ali onemogočajo 

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

odločimo, ali bomo gradivo kljub omejitvam izposodili: 

– član je dosegel največje možno število izposojenih izvodov oziroma največje 

število izvodov, ki si jih lahko izposodijo člani iste kategorije 
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 – za izvod je določena stopnja dostopnosti (996/997p), ki pogojuje izposojo v 

čitalnico; običajno to velja za stopnjo dostopnosti 5 – omejena dostopnost – z 

dovoljenjem avtorja ali 6 – vsebina dokumenta nedostopna 

– za izvod je določen status (996/997q), ki pogojuje izposojo v čitalnico; 

običajno to velja za status 6 – poškodovano 

– izvod je rezerviran pri drugem članu (gre za rezervacijo prostega gradiva 

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

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

kljub temu izposodimo, se rezervacija zbriše 

 

Opozorilo: 

Gradiva ne moremo izposoditi v čitalnico v naslednjih primerih: 

– identifikacijska številka izvoda ne obstaja 

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

ki imajo izposojo organizirano po oddelkih) 

– izvod je evidentiran kot izposojen, zadržan ali izgubljen pri članu 

– izvod je evidentiran kot izposojen, zadržan ali izgubljen pri drugem članu 

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

v čitalnico; običajno to velja za stopnjo dostopnosti 7 – popolna nedostopnost 

(arhivski izvod) 

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

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

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

izposojo na dom in v čitalnico  

– gumb Izposodi je neaktiven, če za člana velja katera od omejitev, ki med 

drugim onemogoča tudi izposojo v čitalnico (Onemogočen obisk, Samo dostop 

do interneta, Zadržana izkaznica) 
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4.5 VRAČANJE GRADIVA 

Vračanje gradiva se nanaša na vračanje gradiva, ki je bilo izposojeno na dom 

ali v čitalnico (gradivo s statusom C ali S), vrnjeno z zadržkom (gradivo s 

statusom B), evidentirano kot izgubljeno (gradivo s statusom L), in na brisanje 

rezervacij gradiva (gradivo s statusom R, W,O ali U). 

 

Opozorilo: 

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

možno evidentirati vračila ali zbrisati rezervacije. Te postopke je treba izvesti v 

medknjižnični izposoji. 

 

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

 brez izbire člana, z vpisom identifikacijske številke izvoda (inventarne 

številke ali številke za izposojo) 

 v oknu Gradivo domače knjižnice, z vpisom identifikacijske številke 

izvoda  

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

seznama; samo na ta način lahko brišemo rezervacije neprostega 

gradiva (status gradiva je R), pri katerih je identifikacijska številka 

rezervacije COBISS.SI-ID  

 

Nasvet: 

V knjižnicah, kjer omogočajo prenos izposojenega gradiva z enega člana na 

drugega, se vračilo gradiva lahko izvede tudi programsko, ko gradivo 

izposojamo drugemu članu. Ta možnost se na zahtevo knjižnice vključi s 

posebnim parametrom. Takšna praksa je običajna v šolskih knjižnicah. 

 

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). Če je član že prejel opomin in vrača vse 

gradivo, za katero je bil izdan opomin, se ob vračilu gradiva hkrati zbrišeta 

opomin in indikator opomb OVR.  

Ob vrnitvi gradiva, ki je rezervirano, se izpišejo podatki o rezervaciji, ki je na 

vrhu seznama rezervacij. Če je na vrhu seznama rezervacija za člana (ki si je 

gradivo rezerviral v izposoji), se izpiše vpisna številka člana ter njegovo ime in 

priimek. Če je na vrhu seznama rezervacija za medknjižnično izposojo, se 

izpišejo podatki o novem naročniku (oznaka partnerja ali ime in priimek člana), 

številka njegovega zahtevka za MI in datum, do katerega bo gradivo čakalo na 

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

dodeljeno temu članu, ob tem se status rezerviranega gradiva programsko 

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

(rezervacija).  

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

to predviden, pri čemer se upoštevajo načini obveščanja, ki jih je član izbral (e-

pošta, SMS-obvestilo). Če si je član za obveščanje o prispelem rezerviranem 

gradivu izbral e-pošto in ima vpisan e-naslov, prejme ob vrnitvi rezerviranega 

gradiva obvestilo po e-pošti. Če si je član za obveščanje o prispelem 

rezerviranem gradivu izbral obvestila SMS in ima vpisano številko mobilnega 

telefona, prejme ob vrnitvi rezerviranega gradiva SMS-obvestilo. Kopijo 

poslanega obvestila lahko knjižnica prejme na e-naslov, ki je bil na njeno 

zahtevo vključen med nastavitve v inicializacijski datoteki.   

 

Opozorilo: 

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

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

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

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

 

Ob vrnitvi gradiva, ki je rezervirano in pogojno dostopno za izposojo, se izpiše 

opozorilo. Če je v seznamu rezervacij na prvem mestu rezervacija za člana, se 

lahko odločimo, ali bomo gradivo dodelili članu. Če je v seznamu rezervacij na 

prvem mestu rezervacija za medknjižnično izposojo, se gradivo (kljub 

opozorilu) programsko dodeli za medknjižnično izposojo.  

Ob vrnitvi gradiva, ki je rezervirano in nedostopno za izposojo, se izpiše 

opozorilo. Če je v seznamu rezervacij na prvem mestu rezervacija za člana, mu 

tega gradiva ne moremo dodeliti. Rezervacija za to gradivo se programsko 

zbriše, če v knjižnici ni več nobenega brezpogojno dostopnega izvoda tega 

gradiva. Če je v seznamu rezervacij na prvem mestu rezervacija za 

medknjižnično izposojo, se gradivo ne dodeli za medknjižnično izposojo, 

ostane pa v medknjižnični izposoji še naprej rezervirano. 

Ob vrnitvi medoddelčno izposojenega gradiva, ki je rezervirano v gostiteljskem 

oddelku, se izpiše opozorilo, da gradivo pripada drugemu oddelku. Odločimo 

se lahko, ali bomo kljub temu gradivo dodelili članu, ki ga je rezerviral. Če je v 

seznamu rezervacij na prvem mestu rezervacija za medknjižnično izposojo, se 

gradivo (kljub opozorilu) programsko dodeli za medknjižnično izposojo. 

Če ima knjižnica med nastavitvami v inicializacijski datoteki vključen 

parameter za izpis listka s podatki o rezervaciji, se na tiskalnik, ki se uporablja 

v izposoji za tiskanje zadolžnic ali potrdil o plačilu, izpiše listek s podatki o 

prispeli rezervaciji: podatki o članu ali partnerju, številka zahtevka za MI (pri 

rezervaciji za medknjižnično izposojo), podatki o gradivu, način obveščanja 

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

odložimo na polico za prispelo rezervirano gradivo. 

 

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

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

uporabljati v čitalnici in veljavnost rezervacije v čitalnici še ni potekla, 
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potrdimo ponovno rezervacijo gradiva v čitalnici (status U). Ob tem se datum 

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

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

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

čitalnici). 

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

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

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

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

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

 

Nasvet: 

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

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

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

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

 

Opozorilo: 

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

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

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

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

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

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

posebnim parametrom omogočiti vračanje gradiva, ki je izposojeno v oddelku 

za učbeniški sklad, v katerem koli drugem oddelku.  

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

prost v gostiteljskem oddelku. 

4.5.1 Vračanje gradiva brez izbire člana 

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

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

možnost vračanja brez izbire člana. 

 

1. Označimo razred Neprosto 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 evidentiranega gradiva pri članu. 

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

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

monografskih publikacij. 

Postopek 
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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>. 

Vrnemo se v okno Iskanje po ključu, kjer lahko vnesemo identifikacijsko 

številko naslednjega izvoda za vračanje. Okno zapustimo s klikom na gumb 

Prekliči. 

4.5.1.1 Vračanje serijskih publikacij 

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

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

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

nevezanimi ali delno vezanimi zvezki moramo za inventarno številko vpisati še 

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

zvezki niso vezani) ali območje številk skupaj vezanih zvezkov.  

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

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

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

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

 

Opozorilo: 

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

evidentiranju vrnitve gradiva pri članu s prvo izbrano enoto postopek ponoviti 

za vsakega od članov.   

4.5.2 Vračanje gradiva z izbiro člana 

Vračanje ali brisanje gradiva v evidenci gradiva pri članu lahko zabeležimo 

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

identifikacijske številke izvoda ali z izbiro iz seznama. 

4.5.2.1 Vračanje z vpisom identifikacijske številke izvoda 

 

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

knjižnice. 

Odpre se okno Iskanje po ključu. 

2. Izberemo člana. 

  

Postopek 
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Člana lahko poiščemo po številki članske izkaznice ali z iskanjem po 

kakšnem drugem podatku (gl. pogl. 4.1). 

Odpre se okno Gradivo domače knjižnice. 

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

izvoda. 

4. Vnos potrdimo s klikom na gumb Vrni. 

Izvod se zbriše iz seznama gradiva pri članu.  

 

Opozorilo: 

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

moramo pred vpisom inventarne številke aktivirati gumb Vrni.  

4.5.2.1.1 Vračanje serijskih publikacij 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

briše iz seznama evidentiranega gradiva pri članu. 

4.5.2.2 Vračanje z izbiro iz seznama 

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

izberemo. 

 

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

 

Nasvet: 

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

vse.  

 

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

 

Nasvet: 

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

Vrnjeno gradivo domače knjižnice pri članu. Seznam vrnjenega gradiva pa 

lahko izpišemo v obliki zadolžnice, če pri konkretnem članu uporabimo 

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

definicije izpisa izberemo izpis Vrnjeno gradivo.   
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4.5.2.3 Vračanje gradiva z zadržkom 

Vračanje gradiva z zadržkom predstavlja poseben način vračanja gradiva. Če 

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

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

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

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

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

Vračilo z zadržkom je možno: 

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

 v oknu Gradivo domače knjižnice pri izbranem članu 

 

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

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

identifikacijsko številko izvoda (inventarno številko ali številko za 

izposojo). 

 

Opozorilo: 

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

moramo pred vpisom inventarne številke aktivirati gumb Zadrži.  

 

2. Kliknemo gumb Zadrži. 

 

Nasvet: 

Če vračamo gradivo z zadržkom v oknu Gradivo domače knjižnice,  

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

 

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

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

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

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

ustrezno zmanjša. 

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

zamudnino, lahko evidentiramo terjatev za zamudnino. 

 

Opozorilo: 

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

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

preverjanja in gradivo izbrišemo iz evidence, se rezervirano gradivo dodeli 

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

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

ipd.).  

 

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

Postopek 

Pogoj  
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Ko zaključimo s postopkom preverjanja gradiva, gradivo izbrišemo iz evidence 

pri članu (metoda Vrni). 

 

Opozorilo: 

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

knjižnice šele, ko ga brišemo iz evidence pri članu.  

 

Opozorila: 

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

dokler se ne izbriše iz evidence gradiva pri članu.  

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

 

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

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

izposoje in skorajšnjem opominu. 

4.5.2.4 Vračanje gradiva v katerem koli oddelku 

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

gradivo vrnejo v drugem oddelku knjižnice.  

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

oknu Gradivo domače knjižnice pri izbranem članu z vpisom identifikacijske 

številke izvoda. 

 

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

vnesemo identifikacijsko številko izvoda (inventarno številko ali številko 

za izposojo). 

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

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

na gumb V redu. 

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

kjer je izposojen. 

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

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

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

gradivo (iz) drugih oddelkov. 

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

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

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

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

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

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

Evidentiranje in poravnava terjatev v spustnem seznamu oddelek, kjer je 

  

  

Pogoj  

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

terjatev za poravnavo. 

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

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

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

rezervaciji.  

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

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

 

Opozorilo: 

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

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

samo rezervacija tega gradiva v matičnem oddelku. 

 

Prijavimo se v oddelek, kamor je bilo gradivo dostavljeno. 

1. Označimo razred Oddelek in izberemo metodo Gradivo domače 

knjižnice. 

Odpre se okno Iskanje po ključu. 

2. Vpišemo dvomestno oznako oddelka. 

Odpre se okno Gradivo domače knjižnice. 

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

čitalnikom vnesemo identifikacijsko številko izvoda (inventarno številko 

ali številko za izposojo). 

4. Kliknemo gumb Vrni. 

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

gradiva v oddelku.  

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

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

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

e-obvestila …). 

Postopek 
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4.6 PODALJŠANJE ROKA IZPOSOJE 

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

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

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

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

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

podaljšamo rok izposoje samo v medknjižnični izposoji. 

Na zahtevo knjižnice lahko s posebnim parametrom omogočimo podaljšanje 

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

veljavnosti rezervacije rezerviranemu gradivu. 

 

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

knjižnice. 

Odpre se okno Iskanje po ključu. 

2. Izberemo člana. 

Člana lahko poiščemo po številki članske izkaznice ali z iskanjem po 

kakšnem drugem podatku (gl. pogl. 4.1).  

Odpre se okno Gradivo domače knjižnice. 

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

katerem želimo podaljšati rok izposoje. 

 

Nasvet: 

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

Izberi vse.  

 

4. Kliknemo gumb Podaljšaj. 

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

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

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

podaljšanje izvedeno.  

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

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

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

podaljšanju opomin zbriše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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

 

Opozorilo: 

Gradivu ne moremo podaljšati roka izposoje v naslednjih primerih: 

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

Podaljšaj je neaktiven 

– izvod je bil izposojen po medknjižnični izposoji (status M – medknjižnična 

izposoja) 

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

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

je neaktiven 

– gumb Podaljšaj je neaktiven, ker je pri članu presežena zgornja dovoljena 

meja skupnih terjatev ali je starost najstarejše evidentirane terjatve presegla 

časovno omejitev (omejitvi, ki se upoštevata, se določita s posebnima 

parametroma na zahtevo knjižnice) 

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

časovnih parametrov je rok podaljšanja 0d ali pa sploh ni določen) 

– za izvod je določena stopnja dostopnosti ali status, ki onemogoča izposojo 

(gl. pogl. 2.3). Običajno velja to za izvode s stopnjo dostopnosti (996/997p) 7 – 

popolna nedostopnost (arhivski izvod) ali statusom (996/997q), ki je različen 

od 6 – poškodovano 

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

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

določili  

– gradivo je rezervirano pri drugem članu 

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

opomin 

– knjižnica ne dovoli podaljšanja roka izposoje članom, ki imajo izposojen vsaj 

en izvod, za katerega je že potekel rok izposoje 
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Opozorilo: 

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

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

tem primeru določi prvi delovni dan.  

 

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.  
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4.7 SPREMEMBA DATUMA POTEKA VELJAVNOSTI 

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. Datum poteka lahko 

nato poljubno spremenimo. Na enak način je možno spremeniti tudi datum 

poteka veljavnosti rezervacije in datum poteka veljavnosti statusa B - zadržano 

ali L - izgubljeno. 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.   

 

Opozorilo: 

Sprememba datuma poteka ni možna za gradivo, ki je bilo rezervirano ali 

izposojeno po medknjižnični izposoji. 

 

 
 

Postopek 
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Na podoben način lahko vpišemo tudi nedoločen datum 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). 

 

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. Če za gradivo obstaja 

rezervacija pri drugem članu ali rezervacija za medknjižnično izposojo, se 

izpiše opozorilo, vendar imamo možnost kljub rezervaciji spremeniti datum 

poteka. 
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Opozorilo: 

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

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

odločimo, ali bomo gradivo kljub omejitvam rezervirali: 

– pri članu je doseženo največje možno število rezervacij 

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

običajno to velja za stopnjo dostopnosti  4 – omejena dostopnost – čitalnica,    

5 – omejena dostopnost – z dovoljenjem avtorja ali 6 – vsebina dokumenta 

nedostopna 

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

za status 6 – poškodovano  

 

Opozorilo: 

Gradiva ne moremo rezervirati v naslednjih primerih: 

– za gradivo ne obstaja polje 996/997 z inventarno številko 

– gradivo ne pripada oddelku oziroma ni medoddelčno izposojeno v oddelek, v 

katerem ga želimo rezervirati (velja za  knjižnice, ki imajo izposojo 

organizirano po oddelkih) 

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

parametrov čas veljavnosti rezervacije ni določen) 

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

izposojo na dom, v čitalnico in tudi rezervacijo gradiva 

– gradivo je že izposojeno  pri članu  

– gradivo je že rezervirano pri članu 

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

običajno to velja za stopnjo dostopnosti 7 – popolna nedostopnost (arhivski 

izvod) 

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

velja za status, ki je različen od 6 – poškodovano   

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

onemogoča rezervacijo (Onemogočen obisk, Samo dostop do interneta,  

Zadržana izkaznica)  

– gumb Rezerviraj je neaktiven, ker je pri članu presežena zgornja dovoljena 

meja skupnih terjatev ali pa je starost najstarejše evidentirane terjatve 

presegla časovno omejitev (omejitvi, ki se upoštevata, se določita s posebnima 

parametroma na zahtevo knjižnice) 
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4.13.1 Rezervacija prostega gradiva 

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

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

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

identifikacijsko številko izvoda gradiva, kar je pri monografskih publikacijah 

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

številka dopolnjena še s številko zvezka oziroma območjem številk skupaj 

vezanih zvezkov.  

Rezervirani izvod se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva pri članu 

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

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

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

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

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

katero veljajo običajne rezervacije. 

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

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

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

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

je pripravljeno za prevzem z metodo Pripravi rezervirano gradivo za 

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

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

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

 

Opozorilo: 

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

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

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

pri podatkih o oddelku. 

 

Opozorilo: 

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

članu, se rezervacija programsko spremeni v rezervacijo neprostega gradiva 

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

rezervacij.  

4.13.1.1 Priprava rezerviranega gradiva za prevzem 

Če želimo evidentirati, kdaj je rezervirano prosto gradivo pripravljeno za 

prevzem, uporabimo metodo Pripravi rezervirano gradivo za prevzem v 

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

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

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

medknjižnični izposoji. Pred izvedbo postopka je treba pripraviti seznam 

rezerviranega prostega gradiva (metoda Neprosto gradivo / Obdelaj 
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rezervacije), na osnovi katerega gradivo poiščemo na policah in ga odložimo 

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

 

Izvod gradiva ima status O.  

 

1. Označimo razred Neprosto gradivo in izberemo metodo Razred / 

Pripravi rezervirano gradivo za prevzem.  

Odpre se okno Priprava rezerviranega gradiva za prevzem, kjer 

vnesemo identifikacijsko številko izvoda. 

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

identifikacijske številke s klikom na gumb V redu. 

Okno Priprava rezerviranega gradiva za prevzem se zapre.  

 

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

W, evidentira se datum spremembe in izračuna datum poteka veljavnosti 

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

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

 

Nasvet: 

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

medknjižnično izposojo, dejansko pripravljeno za izposojo naročniku.  

 

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

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

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

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

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

SMS-obvestilo. 

Če knjižnica zaračunava stroške obveščanja o prispelem rezerviranem gradivu 

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

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

program ponudi še možnost obračuna terjatve za stroške obveščanja.  

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

polico za rezervirano gradivo.  

 

Opozorilo: 

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

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

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

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

4.13.1.2 Izpis listka s podatki o rezervaciji 

Gradivo na polici za rezervirano gradivo ali gradivo dodeljeno za 

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

Pogoj  

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

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

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

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

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

 vrnitvi rezerviranega gradiva v knjižnico, če izvod dodelimo članu z 

rezervacijo  

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

 

Opozorilo: 

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

 

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

primer gradivo dodeljeno naslednjemu članu iz seznama rezervacij kot 

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

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

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

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

definicij izpisov pa Listek s podatki o rezervaciji. 

4.13.2 Rezervacija neprostega gradiva 

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

evidentirano pri drugem članu ali partnerju.  

Ob rezervaciji neprostega gradiva se pri monografski publikaciji rezervira 

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

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

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

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

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

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

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

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

skupaj vezanih zvezkov.  

Rezervirani izvod se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva pri članu 

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

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

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

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

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

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

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

rezervacija v medknjižnični izposoji. 

  

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

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

 vračilo gradiva  

 brisanje rezervacije prostega gradiva (status O ali W)  

 preklic rezervacije v servisu Moja knjižnica 

Podrobnejši opis dodelitve gradiva za medknjižnično izposojo v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja je opisan v priročniku 

COBISS3/Medknjižnična izposoja, pogl. 2.3.2.1. 

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

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

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

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

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

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

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

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

odložimo na polico za prispelo rezervirano gradivo.  

Če je bilo rezervirano gradivo dodeljeno temu članu zaradi brisanja oziroma 

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

izpisati nov listek s podatki o rezervaciji. 

4.13.2.1 Urejanje seznama rezervacij 

Ob rezervaciji neprostega gradiva se član uvrsti na seznam rezervacij na 

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

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

Vrstni red članov v seznamu rezervacij se spremeni programsko v naslednjih 

primerih: 

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

medknjižnično izposojo (status gradiva se spremeni iz R –  rezervirano 

neprosto gradivo v W – čaka na polici (rezervacija)), se druge 

rezervacije na seznamu pomaknejo za eno mesto navzgor 

 ko se gradivo izposodi nekomu drugemu in ne članu z rezervacijo 

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

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

prvo mesto v seznamu rezervacij 

 ko se rezervacije brišejo oziroma prekličejo, se druge rezervacije v 

seznamu  pomaknejo za eno mesto navzgor 

 

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

metodo Spremeni mesto rezervacije. Metoda je dostopna v oknu Vpogled 

v stanje gradiva, ki se odpre ob uporabi metode Preglej (gl. pogl. 4.11).  
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Pogoji za spremembo mesta v seznamu rezervacij so: 

 pooblastilo I_REZ – urejanje seznama rezervacij 

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

knjižnice za člana, za katerega želimo spremeniti mesto rezervacije 

 

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

rezervacije. 

Odpre se okno Sprememba mesta rezervacije, v katerem se izpiše 

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

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

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

seznamu rezervacij. 

3. Spremembo shranimo s klikom na gumb V redu. 

Vrnemo se v okno Vpogled v stanje gradiva. 

4.13.3 Obdelava rezervacij 

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

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

v segmentu COBISS3/Izposoja izvedli izposojevalci oziroma so nastale na 

osnovi zahtevkov v medknjižnični izposoji, je priporočljivo redno pripravljati 

seznam novih in preklicanih rezervacij. Seznam je smiselno pripravljati vsaj 

enkrat dnevno. Na osnovi tega seznama premaknemo rezervirano gradivo na 

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

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

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

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

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

uporabljajo segment COBISS3/Medknjižnična izposoja, se na seznamu izpiše 

tudi gradivo, ki je bilo rezervirano za medknjižnično izposojo. 

 

Pripravimo lahko: 

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

seznama novih in preklicanih rezervacij 

Seznam novih rezervacij vsebuje podatke o rezerviranem prostem 

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

gradivu so v seznamu razvrščeni po signaturah.  

 seznam rezervacij, preklicanih preko COBISS/OPAC-a 

Seznam vsebuje podatke o izvodih, za katere je bila rezervacija 

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

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

izvoda po preklicu rezervacije.  

 dnevni seznam novih rezervacij 

Postopek 

Pogoj  
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 dnevni seznam preklicanih rezervacij 

 zadolžnice za nove rezervacije  

Ob pripravi seznama se istočasno lahko pripravijo tudi zadolžnice za 

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

posredujemo v skladišče. 

 

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

rezervacije.  

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

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

rezervacij izbran seznam "nove rezervacije in preklici preko 

COBISS/OPAC-a".  

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

izbirno polje: 

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

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

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

izdelata se dva seznama 

 dnevni seznam, ki vsebuje vse nove rezervacije in preklice preko 

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

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

 nove rezervacije neprostega gradiva (gradivo s statusom R) 

 zadolžnice za rezervirano prosto gradivo 

Zadnji izbor v potrditvenih poljih se shrani med nastavitve uporabnika, zato 

pri naslednji obdelavi rezervacij ni treba ponovno označevati potrditvenih 

polj, razen če želimo nastavitve spremeniti. 

4. Izbiro potrdimo s klikom na gumb V redu. 

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

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

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

Izposoja v meniju pod Izpisovanje izberemo Razišči pripravljene izpise. 

Odpre se okno s seznamom pripravljenih izpisov. Ime datoteke vsebuje 

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

katerem je bil izpis pripravljen. 

 

 

 

 

 

 

 

Postopek 
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Opozorilo: 

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

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

skladišče.  

Če je bilo ob preklicu rezervacije gradivo dodeljeno naslednjemu članu ali 

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

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

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

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

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

programsko obvestilo. 

 

Opozorilo: 

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

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

obvestil o rezervaciji (gl. pogl. 2.5). 

4.13.4 Paketno brisanje rezervacij, ki jim je 

potekel rok veljavnosti 

Ob evidentiranju rezervacije se na osnovi obdobij veljavnosti rezervacije za 

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

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

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

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

moramo rezervacije brisati v vsakem oddelku posebej.  

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

uporabimo metodo Briši potekle rezervacije v razredu Neprosto gradivo.  

 

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

potekle rezervacije.  

Odpre se okno Brisanje poteklih rezervacij. 

2. Označimo rezervacije, ki jih želimo zbrisati: 

 W – čaka na polici (rezervacija) 

 O – rezerviran prost izvod 

 R – rezervirano neprosto gradivo 

Označimo lahko tudi več različnih rezervacij ali vse vrste rezervacij. 

3. Izbiro potrdimo s klikom na gumb V redu.  

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

pošljemo na tiskalnik seznam izbrisanih rezervacij. Ker se izpis 

programsko shrani, ga je možno izpisati tudi kasneje v segmentu 

 

Postopek 
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COBISS3/Izpisi. V mapi Izposoja označimo izpis Seznam izbrisanih 

rezervacij in v meniju Izpisovanje izberemo metodo Razišči pripravljene 

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

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

oddelka, v katerem je bil izpis pripravljen. 

 

Program med postopkom brisanja preveri, ali so izvodi z zbrisanimi 

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

ali O dodeli naslednjemu članu iz seznama rezervacij. 

 

Opozorilo: 

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

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

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

prejeli tudi obvestilo o brisanju rezervacije gradiva. 

 

Opozorilo: 

Če je bilo zaradi brisanja rezervacije gradivo dodeljeno drugem članu, 

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

rezervaciji. 

 

Opozorilo: 

Rezervacije za medknjižnično izposojo, se ob paketnem brisanju rezervacij ne 

zbrišejo. 

 

Nasvet: 

Ko gradivo na osnovi seznama novih rezervacij prostega gradiva poiščemo na 

policah, uporabimo metodo Pripravi rezervirano gradivo za prevzem v 

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

izposoji iz O v W. 

4.13.5 Rezervacija gradiva za uporabo v čitalnici 

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

gradivo knjižnica na zahtevo uporabnika rezervira za uporabo v čitalnici za 

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

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

dostopno drugim članom. Gradivo si lahko uporabnik v tem določenem 

obdobju večkrat izposodi v čitalnico in ga nato vrne na posebno mesto, kjer 

spet čaka nanj. 

 

Splošni pogoji za rezervacijo v čitalnici so: 

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

 rezervacija za oddelek ni možna 

  

  

  

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

 rezervacija gradiva ni možna, če ni prostega izvoda za izposojo 

 v knjižnicah z oddelki je možno rezervacijo izvoda evidentirati samo v 

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

 

1. V urejevalniku Gradivo domače knjižnice pri izbranem članu kliknemo 

gumb Katalog.  

Odpre se okno Katalog. 

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

3. Izberemo izvod gradiva za rezervacijo v čitalnici. 

 Pri serijskih publikacijah vedno izberemo posamezni letnik serijske 

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

Če noben izvod gradiva ni prost, lahko evidentiramo rezervacijo neprostega 

gradiva. 

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

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

domače knjižnice. Rezervirano gradivo se doda na konec seznama 

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

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

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

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

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

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

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

rezervacije v čitalnici. 

 

Opozorilo: 

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

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

lahko odločimo, ali bomo gradivo kljub omejitvam rezervirali: 

– pri članu je doseženo največje možno število rezervacij 

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

običajno to velja za stopnjo dostopnosti  5 – omejena dostopnost – z 

dovoljenjem avtorja ali 6 – vsebina dokumenta nedostopna 

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

za status 6 – poškodovano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postopek 
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Opozorilo: 

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

– za gradivo ne obstaja polje 996/997 z inventarno številko 

– gradivo ne pripada oddelku oziroma ni medoddelčno izposojeno v oddelek, v 

katerem ga želimo rezervirati (velja za  knjižnice, ki imajo izposojo 

organizirano po oddelkih) 

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

časovnih parametrov čas veljavnosti rezervacije v čitalnici ni določen) 

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

izposojo na dom, v čitalnico in tudi rezervacijo gradiva 

– gradivo je že izposojeno  pri članu  

– gradivo je že rezervirano pri članu 

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

običajno to velja za stopnjo dostopnosti 7 – popolna nedostopnost (arhivski 

izvod) 

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

velja za status, ki je različen od 6 – poškodovano   

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

onemogoča rezervacijo (Onemogočen obisk, Samo dostop do interneta,  

Zadržana izkaznica) 
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4.15 EVIDENTIRANJE IZGUBE GRADIVA 

Postopek uporabimo, ko želimo evidentirati izgubo gradiva, ki pa bi ga radi še 

obdržali v evidenci člana, dokler se z njim ne dogovorimo o načinu poravnave 

izgube. 

Kot izgubljene lahko evidentiramo samo izvode, ki so izposojeni na dom ali v 

čitalnico (status C ali S). 

Opozorilo: 

Za gradivo, ki se izposoja kot komplet, evidentiramo izgubo posameznih enot 

kompleta ali celotnega kompleta na način, kot je opisan v pogl. 4.16. 

 

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. Poiščemo izvod v seznamu evidentiranega gradiva in dvakrat kliknemo na 

status C ali S (1. stolpec). 

Odpre se okno Izbira statusa. 

4. V oknu izberemo status IZGUBLJENO in kliknemo V redu. 

Status evidentiranega gradiva se spremeni iz C oziroma S v L – izgubljeno. 

Pri izračunu datuma, kdaj statusu L poteče veljavnost, se upošteva časovni 

parameter rez. (status R).  

Datum evidentiranja izgube se evidentira pri "Datum izgube", ki se izpiše v 

1. vrstici 6. stolpca. 

Ob evidentiranju izgubljenega izvoda se programsko poveča število 

izgubljenih izvodov pri podatkih o disciplini člana pri "Izgubil gradivo (I)", 

v oknu Gradivo domače knjižnice pa se v zgornjem desnem delu zaslona 

izpiše indikator opomb LST. 

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

vrsto gradiva, lahko evidentiramo terjatev za zamudnino. 

Če je gradivo rezervirano pri drugem članu, se mu ob evidentiranju izgube to 

gradivo ne dodeli.  

Na zadolžnici se gradivo, ki je bilo evidentirano kot izgubljeno, izpiše v 

posebni tabeli.  

Član lahko za evidentiran izgubljen izvod prejme tudi opomin, ko preteče 

datum veljavnosti statusa L. 

Pogoj  

Postopek 
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Če član po določenem času izvod najde in vrne v knjižnico, člana razdolžimo 

tako, da izvod najprej izposodimo, šele nato ga vrnemo. 

 

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. Poiščemo izvod v seznamu evidentiranega gradiva in dvakrat kliknemo 

status L (1. stolpec). 

Odpre se okno Izbira statusa. 

4. V oknu izberemo status IZPOSOJENO in kliknemo V redu. 

Status evidentiranega gradiva se spremeni iz L – izgubljeno v C – 

izposojeno na dom.  

5. Nato izvod vrnemo s klikom na gumbVrni.  

Število izgubljenih izvodov v podatkih pri članu se zmanjša za en izvod. 

Če član po določenem času izgubljenega gradiva ne najde in ne vrne, izgubljeni 

izvod brišemo iz evidence pri članu.  

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 izgubljeni izvod (status L)  in kliknemo Vrni. 

Odpre se okno Izgubljeno gradivo. 

4. Če želimo izvod označiti kot izgubljen in onemogočiti izposojo, izvod 

izberemo in kliknemo V redu. 

V podatke o zalogi se v "Status"(podpolje 996q) vpiše vrednost 8 – 

izgubljeno, v "Omejitev dostopnosti" (podpolje 996u)  pa 0d. 

 

Opozorilo: 

Če v oknu Izgubljeno gradivo kliknemo  Prekliči, moramo v podatkih o zalogi 

ročno označiti, da gre za izgubljeni izvod, sicer se bo v katalogu pri tem izvodu 

izpisoval status Prosto, kar je zavajajoče.  

 

Postopek 

Postopek 
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Če je gradivo rezervirano, se ob brisanju izgubljenega izvoda iz evidence pri 

članu programsko preveri, ali obstaja v zapisu še kakšen brezpogojno dostopni 

izvod.  

 Če obstaja brezpogojno dostopni izvod, ki je izposojen, se 

evidentirana rezervacija pri članu ohrani. 

 Če obstaja brezpogojno dostopni izvod, ki je prost, se rezervacija 

(status R) programsko zbriše, evidentira pa se rezervacija prostega 

gradiva (status O). 

Izpiše se opozorilo s podatki o članu, pri katerem je gradivo 

rezervirano, ter opozorilo o spremembi rezervacije. 

 Če ne obstaja brepogojno dostopni izvod, se rezervacija programsko 

zbriše. 

Če je na seznamu rezervacij za to gradivo več članov, se rezervacija 

zbriše pri vseh članih, hkrati pa se o tem izpiše opozorilo. 

 

Pri članu ročno evidentiramo terjatev za izgubljeno gradivo.  

Število izgubljenih izvodov pri članu se ne spremeni, zato se bo še vedno v 

oknu Gradivo domače knjižnice izpisoval indikator opomb LST. Če želimo, 

da se ta indikator pri članu več ne izpisuje, v urejevalniku Član zbrišemo 

število izgubljenih izvodov pri "Izgubil gradivo (I)".  

Možnosti ... 
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4.16 VODENJE EVIDENCE IZPOSOJE KOMPLETOV 

Knjižnice povežejo enote gradiva v komplet, kadar želijo, da se vse enote 

kompleta izposojajo, vračajo, podaljšujejo ali rezervirajo hkrati in pod enakimi 

pogoji. Pri kompletu je treba določiti t. i. vodilno enoto, ki opredeljuje skupne 

lastnosti kompleta: 

 vrsto gradiva določa bibliografski zapis za vodilno enoto ali fizična 

oblika vodilne enote, zapisana v elementu \o podpolja 996g  

 pri izposoji kompleta se pri vseh enotah upoštevajo pogoji za izposojo 

vodilne enote kompleta (časovni parametri, 996p, 996q, 996u in 

nastavitve v tabeli pq)  

 pri evidentiranju terjatev se terjatev za celoten komplet obračuna samo 

enkrat pod pogoji, ki veljajo za vodilno enoto kompleta 

 stroški opomina se obračunajo samo pri vodilni enoti kompleta, 

opomin pa se zabeleži za vsako enoto kompleta posebej  

 na zadolžnicah se izpišejo vse enote kompleta na način, iz katerega je 

razvidno, katere enote so del posameznega kompleta 

 

Pri izposoji kompleta velja, da si lahko izposodimo samo vse enote kompleta 

skupaj. Ko odčitamo inventarno številko ali številko za izposojo katere koli 

enote kompleta, se odpre okno s seznamom vseh enot in potem vsako enoto 

kompleta posebej odčitamo. Pri članu se evidentirajo vse enote z enakim rokom 

vrnitve, upošteva pa se čas izposoje za vodilno enoto kompleta. Če je za vrsto 

gradiva vodilne enote v ceniku določena izposojevalnina ali obrabnina, jo 

evidentiramo samo enkrat za celoten komplet, pod pogoji, ki veljajo za vodilno 

enoto.  

Tudi pri vračilu kompleta velja, da se praviloma lahko vrnejo le vse enote 

kompleta hkrati. Ko odčitamo eno izmed enot kompleta, se odpre seznam vseh 

enot, ki jih moramo potem vsako posebej odčitati. Po potrditvi se iz evidence 

zbrišejo vse enote kompleta. Če pri vračilu obračunamo zamudnino, jo 

obračunamo samo enkrat pod pogoji, ki veljajo za vodilno enoto. Možno je tudi 

vračilo nepopolnega kompleta, kadar član enoto izgubi ali pozabi doma ali vrne 

poškodovan ali nepopoln komplet. Postopek uporabimo, ko želimo evidentirati 

izgubo gradiva in ga še obdržati v evidenci člana, dokler se ne dogovorimo z 

njim za način poravnave izgube. 

Pri podaljšanju roka izposoje in določitvi novega datuma vrnitve  se upošteva 

čas podaljšanja za vodilno enoto kompleta, tako da se vsem enotam kompleta 

določi enak rok vrnitve. Če je podaljšanje roka izposoje pri vodilni enoti 

kompleta omejeno, ni možno podaljšati nobene enote v kompletu.  

Pri rezervaciji kompleta se upošteva čas veljavnosti rezervacije za vodilno 

enoto kompleta. Rezervacije neprostega kompleta se pri članu evidentirajo z 

inventarno številko vodilne enote v obliki <COBISS.SI-ID,inventarna številka 

vodilne enote>. Pri članu evidentiramo rezervacijo prostega kompleta, tako da 
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evidentiramo vse enote kompleta s statusom O. Komplet lahko rezerviramo 

tudi prek kataloga. V seznamu zadetkov izberemo katero koli enoto kompleta 

in s tem rezerviramo celoten komplet. Pri brisanju rezervacije gradiva zbrišemo 

rezervacijo za vse enote kompleta hkrati. 

V statistikah se štejejo transakcije posameznih enot kompleta (če je bil npr. v 

enem koraku izposojen komplet s petimi enotami, je v statistikah izposoje to 

prikazano kot izposoja petih izvodov). 

4.16.1 Izposoja kompleta 

Izposoja kompleta je možna samo v oknu Gradivo domače knjižnice, izposoja 

z izbiro iz kataloga ni možna.  

 

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. Privzeto je že aktivna metoda 

Izposodi in označen izbirni gumb Na dom. Če želimo komplet izposoditi v 

čitalnico, označimo izbirni gumb V čitalnico. 

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

katere koli enote iz kompleta. 

Odpre se novo okno Komplet s seznamom vseh enot v kompletu. 

Inventarna številka odčitane enote je v seznamu izpisana v zeleni barvi. 

4. Odčitamo še preostale enote kompleta. 

Po potrditvi zadnje odčitane enote kompleta se pri članu evidentirajo vse 

enote kompleta s statusom C ali S in enakim datumom poteka roka 

izposoje. Rok vrnitve se izračuna glede na čas izposoje vodilne enote iz 

kompleta. 

 

Opozorilo: 

Pri kontroli omejitve števila izposojenih izvodov se komplet upošteva kot en 

izvod, ne glede na število enot v kompletu.   

 

Na zadolžnici so enote kompleta izpisane tako, da je na prvem mestu izpisana 

vodilna enota, z zamikom pa ji sledijo preostale enote. Za vsako enoto 

kompleta se izpiše številka kompleta, številka enote kompleta, število vseh enot 

v kompletu ter oznaka dela (element \x iz podpolja 996d). 

Če komplet sestavlja gradivo iz različnih bibliografskih zapisov, se na 

zadolžnici izpišejo osnovni podatki o vsaki enoti kompleta. Vodilna enota se v 

tem primeru ne izpiše zamaknjeno. 

Postopek 

  



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, oktober 2014 4.16-3 

 

4.16.2 Vračilo kompleta 

Vračilo kompleta oziroma brisanje rezervacije kompleta je možno na več 

načinov: 

 v oknu Gradivo domače knjižnice z vpisom identifikacijske številke 

katere koli enote kompleta (inventarne številke ali številke za izposojo) 

 v oknu Gradivo domače knjižnice z izbiro katere koli enote kompleta 

iz seznama; na ta način lahko tudi brišemo rezervacije neprostega 

kompleta (status gradiva je R), pri katerih je identifikacijska številka 

rezervacije <COBISS.SI-ID,inventarna številka vodilne enote 

kompleta> 

 brez izbire člana, z vpisom identifikacijske številke katere koli enote 

kompleta (metoda Neprosto gradivo / Vračanje, brisanje) 

 

1. V oknu Gradivo domače knjižnice odčitamo identifikacijsko številko 

izvoda ali izberemo iz seznama katero koli enoto kompleta. 

Če vračamo komplet brez izbire člana, odčitamo identifikacijsko številko 

katere koli enote iz kompleta v oknu Iskanje po ključu. 

2. Kliknemo Vrni. 

 

Nasvet: 

Če vračamo komplet brez izbire člana, je gumb Vrni v oknu Gradivo 

domače knjižnice že aktiven, zato lahko vrnitev gradiva potrdimo s 

pritiskom na tipko <Return>. 

Če vračamo gradivo v oknu Gradivo domače knjižnice, lahko vračilo 

izvedemo tudi s kombinacijo tipk <Alt> + <V>. 

 

Odpre se novo okno Komplet s seznamom vseh enot v kompletu. V 

spustnem seznamu je privzeto izbrana vrednost vrnjeno. Inventarna številka 

odčitane enote je v seznamu izpisana v zeleni barvi. Če smo za vračilo 

izbrali enoto iz seznama, v oknu ni označena nobena enota in je treba 

identifikacijsko številko izbrane enote še odčitati. 

3. Odčitamo vsako posamezno enoto kompleta. 

Po potrditvi zadnje odčitane enote kompleta je član razdolžen vseh enot 

kompleta. 

 

Če je pri vračilu kompleta prekoračen rok vrnitve in je v ceniku za vrsto 

gradiva vodilne enote kompleta določena zamudnina, se zamudnina obračuna 

enkrat za celotni komplet in se pripiše le vodilni enoti. 

Če je bil komplet rezerviran, program ob vračilu na to opozori. Komplet se 

dodeli prvemu članu v seznamu čakajočih. Obvestilo o prispelem rezerviranem 

kompletu (če je član naročen na e-obveščanje o tem dogodku) se pošlje le 

enkrat za vse enote kompleta skupaj, prav tako se le enkrat izpiše listek s 

podatki o prispelem kompletu (če knjižnica izpisuje listke s podatki o prispelih 

rezervacijah). Na listku se izpišejo kratki podatki o vodilni enoti kompleta, za 

Postopek 
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preostale enote pa podatki o inventarni številki, oznaki in enoti kompleta. Vse 

enote, na katere član čaka, dobijo status W. 

Če knjižnica obračunava stroške obveščanja o prispeli rezervaciji, stroške 

obračuna le enkrat za vodilno enoto kompleta. 

4.16.2.1 Vračilo nepopolnega kompleta 

Lahko se zgodi, da član v knjižnico vrne nepopoln ali poškodovan komplet 

(npr. pozabi enoto gradiva doma, vrne poškodovan komplet ali vrne komplet, 

pri katerem je izgubil eno enoto ali več). V nadaljevanju so opisani postopki pri 

vračilu nepopolnega ali poškodovanega kompleta. 

4.16.2.1.1 Član pozabi enoto iz kompleta doma 

Če član vrne le nekaj enot kompleta, ne pa vseh, označimo nevrnjeno enoto in 

v spustnem seznamu izberemo vrednost pozabljeno. Odčitane enote kompleta, 

za katere se evidentira vračilo z zadržkom, dobijo status B – zadržano, enote 

kompleta, ki niso vrnjene, pa obdržijo status C – izposojeno na dom.  

Ko član vrne v knjižnico še preostale enote kompleta, evidentiramo vračilo 

vseh enot kompleta v oknu Komplet. 

4.16.2.1.2 Član vrne poškodovan komplet 

Če član vrne poškodovan komplet, evidentiramo vračilo vseh enot kompleta 

(gl. pogl. 4.16.2), pri tem pa poškodovane enote kompleta označimo s statusom 

6 – poškodovano. 

 

1. V oknu Gradivo domače knjižnice odčitamo identifikacijsko številko 

izvoda ali izberemo iz seznama katero koli enoto kompleta. 

2. Kliknemo Vrni. 

 

Nasvet: 

Če evidentiramo vračilo gradiva v oknu Gradivo domače knjižnice, lahko 

vračilo izvedemo tudi s kombinacijo tipk <Alt> + <V>. 

 

Odpre se novo okno Komplet s seznamom vseh enot v kompletu, 

evidentiranih pri članu.  

3. Poškodovano enoto označimo v seznamu in nato v spustnem seznamu 

izberemo vrednost status 6 – poškodovano. 

Inventarna številka poškodovane enote se izpiše v sivi barvi. Pri 

poškodovani enoti kompleta se v podpolje 996q programsko vpiše vrednost 

6 – poškodovano, pri vodilni enoti kompleta pa omejitev dostopnosti 0d 

(podpolje 996u). S tem onemogočimo nadaljnjo izposojo kompleta ali 

dodelitev kompleta članu, ki ga je rezerviral. 

Postopek 
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4. Odčitamo nepoškodovane enote, v spustnem seznamu pustimo privzeto 

izbiro vrnjeno.  

Ko odčitamo zadnjo enoto  kompleta, je član razdolžen vseh enot kompleta. 

Če za komplet obstaja rezervacija, se izpiše opozorilo in listek s podatki o 

rezerviranem kompletu, hkrati pa se rezervacija zbriše. Na listku se izpiše 

opozorilo, da je treba komplet preveriti, saj velja omejitev izposoje. 

Po obravnavi poškodovanega kompleta se odločimo, ali bomo odpisali celoten 

komplet ali iz kompleta izločili le poškodovano enoto ali zbrisali status 

poškodovane enote in izbrisali 0d v podpolje 996u pri vodilni enoti. Če je bil 

komplet rezerviran, imamo dve možnosti: 

 če smo se odločili za odpis in je to edini komplet, ki ga imamo na 

razpolago za izposojo, moramo o odpisu obvestiti člane, ki so komplet 

že rezervirali; 

 če kompleta ne odpišemo in je na voljo za izposojo, evidentiramo 

rezervacijo prostega kompleta. Komplet nato pripravimo za člana, ki 

čaka na gradivo in ga o tem obvestimo. 

4.16.2.1.3 Član vrne komplet, pri katerem je izgubil eno enoto ali 

več 

Če član ne vrne vseh enot kompleta, evidentiramo vračilo vrnjenih enot 

kompleta, za izgubljene enote pa evidentiramo izgubo.  

 

1. V oknu Gradivo domače knjižnice odčitamo identifikacijsko številko 

izvoda ali izberemo iz seznama katero koli enoto kompleta. 

2. Kliknemo Vrni. 

 

Nasvet: 

Če evidentiramo vračilo gradiva v oknu Gradivo domače knjižnice, lahko 

vračilo izvedemo tudi s kombinacijo tipk <Alt> + <V>. 

 

Odpre se novo okno Komplet s seznamom vseh enot v kompletu, 

evidentiranih pri članu.  

3. Izgubljeno enoto označimo v seznamu in nato v spustnem seznamu 

izberemo izgubljeno (status L v izposoji). 

Inventarna številka izgubljene enote kompleta se izpiše v rdeči barvi. 

4. Odčitamo vrnjene enote, v spustnem seznamu pustimo privzeto izbiro 

vrnjeno.  

Ko odčitamo zadnjo enoto  kompleta, se za vrnjene enote kompleta 

evidentira vračilo z zadržkom in dobijo status B – zadržano, enote 

kompleta, ki niso vrnjene, pa dobijo status L – izgubljeno. 

Če član kasneje izgubljene enote kompleta vrne, evidentiramo vračilo vseh 

enot kompleta z metodo Vrni. V oknu Komplet odčitamo vse enote kompleta, 

tudi tiste, ki so bile evidentirane s statusom B – zadržano. 

Kako naprej ...  

Postopek 
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Če je komplet rezerviran, se dodeli prvemu članu v seznamu čakajočih. Če je 

član naročen na e-obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu, dobi o tem e-

obvestilo, izpiše pa se tudi listek s podatki o prispelem rezerviranem kompletu. 

Če član izgubljene enote kompleta ne vrne, v oknu Komplet označimo 

izgubljeno enoto in  v spustnem seznamu izberemo vrednost status 8 – 

izgubljeno (v zalogi), za vrnjene enote pa ga razdolžimo. Ob tem se pri 

podatkih o zalogi izgubljenim enotam v podpolje 996q programsko vpiše 

vrednost 8 – izgubljeno, pri vodilni enoti kompleta pa se vpiše omejitev 

dostopnosti 0d (podpolje 996u), s čimer se programsko onemogoči izposoja 

kompleta.  

Če je izgubljen komplet rezerviran, se ne dodeli članu, ki je prvi v seznamu 

rezervacij, saj je pri vodilni enoti vpisana omejitev dostopnosti 0d. Izpiše se 

opozorilo, da obstaja rezervacija in listek s podatki o rezervaciji, hkrati pa se 

rezervacija zbriše. Na listku se izpiše opozorilo, da je treba komplet preveriti, 

saj velja omejitev izposoje. 

Po obravnavi kompleta, katerega del enot je bil izgubljen, se odločimo, ali 

bomo enoto izločili iz kompleta in zbrisali vrednost 0d v podpolju 996u ter s 

tem omogočili ponovno izposojo. Lahko pa celoten komplet tudi odpišemo.  

Pri rezerviranem kompletu imamo dve možnosti: 

 če smo se odločili za odpis in je to edini komplet, ki ga imamo na 

razpolago za izposojo, moramo o odpisu obvestiti člane, ki so komplet 

že rezervirali; 

 če kompleta ne odpišemo in je na voljo za izposojo, evidentiramo 

rezervacijo prostega kompleta, komplet pripravimo za izposojo in 

obvestimo člana, da ga gradivo čaka. 

4.16.2.2 Vračilo kompleta z zadržkom 

Če želimo gradivo ob vračilu pred ponovno izposojo pregledati (npr. igrače), 

evidentiramo vračilo z zadržkom, kar pomeni, da ostane gradivo pri članu 

evidentirano (status B). Šele po pregledu se gradivo pri članu razdolži.  

 

1. V oknu Gradivo domače knjižnice odčitamo identifikacijsko številko 

izvoda ali izberemo iz seznama katero koli enoto kompleta. 

2. Kliknemo Zadrži. 

 

Nasvet: 

Če vračamo gradivo v oknu Gradivo domače knjižnice, lahko vračilo 

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

 

Odpre se novo okno Komplet s seznamom vseh enot v kompletu, 

evidentiranih pri članu. V spustnem seznamu je privzeto izbrana vrednost 

vrnjeno. Inventarna številka odčitane enote je v seznamu izpisana v zeleni 

barvi. Če smo za vračilo z zadržkom izbrali enoto iz seznama, v oknu ni 

Postopek 
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označena nobena enota in je treba še odčitati identifikacijsko številko že 

izbrane enote. 

3. Odčitamo vsako posamezno enoto kompleta. 

Po potrditvi zadnje odčitane enote kompleta se status C spremeni v status B 

pri vseh enotah kompleta. S tem onemogočimo nadaljnjo izposojo 

kompleta ali dodelitev kompleta članu, ki ga je rezerviral. 

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

vrsto gradiva vodilne enote kompleta. Datum evidentiranja vračila z 

zadržkom se evidentira v "Datum vračila". 

Ob izdelavi opominov se za gradivo s statusom B opomini ne pripravijo, tudi če 

je datum že pretekel. 

Ko zaključimo s pregledom vseh enot kompleta, jih dokončno vrnemo z 

metodo Vrni. Ker gre za komplet, je treba v oknu s seznamom enot kompleta 

odčitati vse enote (gl. pogl. 4.16.2). 

4.16.2.3 Evidentiranje izgube kompleta 

Če član prijavi izgubo vseh enot kompleta in bi radi to evidentirali, gradivo pa 

še obdržali v njegovi evidenci, evidentiramo izgubo celotnega kompleta.  

 

1. V oknu Gradivo domače knjižnice izberemo iz seznama katero koli enoto 

kompleta. 

2. Kliknemo Vrni. 

 

Nasvet: 

Če evidentiramo izgubo gradiva v oknu Gradivo domače knjižnice, lahko 

vračilo izvedemo tudi s kombinacijo tipk <Alt> + <V>. 

 

Odpre se novo okno Komplet s seznamom vseh enot v kompletu, 

evidentiranih pri članu.  

3. Označimo vse enote kompleta. 

Za označevanje vseh enot kompleta lahko uporabimo kombinacijo tipk 

<Ctrl> + <A>. 

4. V spustnem seznamu izberemo vrednost izgubljeno (status L v izposoji. 

Pri vseh enotah kompleta se status C spremeni v status L, z istim datumom 

poteka veljavnosti statusa L,  pri tem se upošteva časovni parameter rez za 

vrsto gradiva vodilne enote kompleta.  

Datum evidentiranja izgube se izpiše v 1. vrstici 6. stolpca. 

Ob evidentiranju izgubljenega kompleta se programsko poveča število 

izgubljenih izvodov pri podatkih o disciplini člana "Izgubil gradivo (I)" za 

število enot v kompletu, v oknu Gradivo domače knjižnice pa se v 

zgornjem desnem delu zaslona izpiše indikator opomb LST. 

Postopek 

  

Kako naprej ...  
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Z evidentiranjem izgube kompleta onemogočimo nadaljnjo izposojo kompleta 

ali dodelitev kompleta članu, ki ga je rezerviral.  

Član lahko za evidentiran izgubljen izvod tudi prejme opomin, ko preteče 

datum poteka veljavnosti statusa L. 

Če član ni izgubil vseh enot kompleta, postopamo tako, kot je opisano v pogl. 

4.16.2.1.3. 

Če član gradivo kasneje najde, vrnemo vse enote kompleta z metodo Vrni. V 

oknu Komplet odčitamo vse enote kompleta. 

Če član gradiva ne najde in o tem obvesti knjižnico, razdolžimo vse enote 

kompleta pri članu tako, da v seznamu izberemo katero koli enoto kompleta s 

statusom L in kliknemo Vrni. V oknu Komplet nato označimo vse enote 

kompleta in v spustnem seznamu izberemo vrednost status 8 – izgubljeno (v 

zalogi). Ob tem se pri podatkih o zalogi vsem izgubljenim enotam programsko 

določi status 8 – izgubljeno, pri vodilni enoti kompleta pa se postavi omejitev 

dostopnosti 0d (podpolje 996u), s čimer se programsko onemogoči izposoja 

kompleta.  

4.16.3 Podaljšanje roka izposoje 

Podaljšanje roka izposoje kompleta je možna samo v oknu Gradivo domače 

knjižnice.  

1. V oknu Gradivo domače knjižnice označimo katero koli enoto iz 

kompleta, pri katerem želimo podaljšati rok izposoje. 

 

2. Kliknemo gumb Podaljšaj. 

Pri podaljšanju roka izposoje se upošteva čas podaljšanja za vodilno enoto 

kompleta, rok izposoje se podaljša za vse enote kompleta. Morebitne 

omejitve podaljšanja se preverjajo samo pri vodilni enoti kompleta (čas 

podaljšanja, omejitve v podpolju 996u, 996p, 996q, omejitev števila 

podaljšanj pri članu).  

4.16.4 Sprememba datuma poteka veljavnosti 

statusa 

Sprememba datuma, ko poteče veljavnost statusa pri kompletu, je možna samo 

v oknu Gradivo domače knjižnice.  

1. V oknu Gradivo domače knjižnice se z dvojnim klikom postavimo na 

datum poteka (7. stolpec Rok/Op). 

2. Vpišemo nov datum poteka (starega prepišemo) in ga potrdimo s tipko 

<Return>. 

Datum poteka se spremeni za vse enote kompleta. 

Postopek 

Postopek 

Kako naprej ...  
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4.16.5 Kompleti v katalogu 

V katalogu se enote, ki sestavljajo komplet in so iz istega bibliografskega 

zapisa, izpisujejo skupaj za vsak komplet posebej. Pri vsakem kompletu se 

izpiše še številka kompleta in številka enote kompleta. Enote so razvrščene 

glede na številko kompleta. 

Če so enote kompleta iz različnih bibliografskih zapisov, se v katalogu ne 

izpisujejo skupaj, temveč se izpiše le tista enota kompleta, ki smo jo v katalogu 

poiskali. Pri vsaki enoti se izpiše podatek o številki kompleta in številki enote 

kompleta. Tako lahko komplet rezerviramo na osnovi izbora katere koli enote.  

 

Opozorilo: 

Izposoja kompleta z izbiro iz kataloga ni možna zaradi ohranjanja celovitosti 

kompleta.  

4.16.6 Rezervacija kompletov 

Rezervacijo kompleta evidentiramo za izbranega člana v katalogu (gl. tudi 

pogl. 4.13). Pri rezervaciji kompleta se upošteva čas veljavnosti rezervacije za 

vodilno enoto kompleta. Prav tako se samo za vodilno enoto preverjajo tudi 

morebitne omejitve pri rezervaciji. Pri kontroli omejitve števila rezerviranih 

izvodov se upošteva komplet kot en izvod, ne glede na število enot v kompletu. 

4.16.6.1 Rezervacija prostega kompleta 

Če izberemo katero koli enoto iz kompleta, ki ima status prosto, se vse enote 

kompleta pri članu evidentirajo kot rezervirane s statusom O – rezerviran prost 

izvod. Pri določitvi roka poteka veljavnosti rezervacije se upošteva časovni 

parameter nar. (čas veljavnosti rezervacije prostega gradiva) za vodilno enoto 

kompleta. 

Brisanje rezervacije prostega kompleta je možno samo z odčitavanjem 

identifikacijskih številk vseh enot kompleta. Uporabimo lahko metodo Vrni v 

oknu Gradivo domače knjižnice ali metodo Neprosto gradivo / Vračanje, 

brisanje (brez izbire člana). V novem oknu s seznamom enot kompleta 

moramo nato odčitati vsako posamezno enoto. 

4.16.6.2 Rezervacija neprostega kompleta 

Rezervacija neprostega kompleta je vezana na inventarno številko vodilne 

enote kompleta. Rezervacija kompleta se pri članu evidentira z zapisom 

vodilne enote v obliki <COBISS.SI-ID,inventarna številka vodilne enote>. Pri 

določitvi roka poteka veljavnosti rezervacije se upošteva časovni parameter rez. 

(čas veljavnosti rezervacije) za vrsto gradiva vodilne enote kompleta.  
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Rezervacija neprostega kompleta se lahko evidentira samo z izbiro izvoda iz 

kompleta za rezervacijo. Če izberemo za rezervacijo bibliografski opis, v 

okviru katerega ima vsaj en izvod v podpolju 996c oznako kompleta, se izpiše 

opozorilo, da rezervacija ni možna. 

Rezervacijo neprostega kompleta je možno brisati samo tako, da izberemo 

rezerviran komplet v oknu Gradivo domače knjižnice in kliknemo gumb 

Vrni. 

4.16.6.3 Rezervacija kompleta za uporabo v čitalnici 

Rezervacijo kompleta za uporabo v čitalnici evidentiramo v katalogu z izbiro 

katere koli enote iz kompleta (gl. tudi pogl. 4.13.5).  Odpre se novo okno, kjer 

se izpiše seznam vseh enot kompleta. Odčitati je treba vsako enoto kompleta. 

Pri članu se evidentirajo vse enote kompleta z istim potekom roka rezervacije v 

čitalnici, upošteva se časovni parameter čit. (čas veljavnosti rezervacije v 

čitalnici) za vodilno enoto kompleta. 

Brisanje rezervacije kompleta za uporabo v čitalnici je možno samo z 

odčitavanjem inventarnih številk vseh enot kompleta. Uporabimo lahko metodo 

Vrni v oknu Gradivo domače knjižnice ali razredno metodo Neprosto 

gradivo / Vračanje, brisanje (brez izbire člana). V novem oknu s seznamom 

enot kompleta moramo nato odčitati vsako posamezno enoto. 

4.16.6.4 Priprava seznama rezerviranih kompletov 

Tako kot za preostalo rezervirano prosto gradivo lahko z metodo Neprosto 

gradivo / Obdelaj rezervacije preverimo tudi morebitne nove rezervacije 

prostih kompletov (gl. tudi pogl. 4.13.3). Rezervacije se izpišejo za vsako enoto 

kompleta posebej, vendar so pri inventarni številki posamezne enote kompleta 

izpisane tudi inventarne številke vseh enot, ki spadajo v komplet. 

4.16.6.5 Priprava rezerviranega kompleta za prevzem 

Rezervirane komplete umaknemo s polic in jih z metodo Neprosto gradivo / 

Pripravi rezervirano gradivo za prevzem pripravimo za prevzem (gl. tudi 

pogl. 4.13.1.1). Odčitamo inventarno številko katere koli enote iz kompleta. 

Odpre se novo okno, kjer se izpiše seznam vseh enot kompleta. Odčitati je 

treba vsako enoto kompleta. Vse enote kompleta dobijo status W z istim 

potekom roka rezervacije, pri tem se upošteva časovni parameter čak. (čas 

čakanja gradiva na člana, ki ga je rezerviral) za vodilno enoto.  

Če je član naročen na storitev e-obveščanja, se mu pošlje eno e-obvestilo, prav 

tako pa se izpiše en listek s podatki o rezerviranem kompletu. Morebitni stroški 

obveščanja o prispetju rezerviranega kompleta se obračunajo le enkrat. 
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4.16.6.6 Paketno brisanje rezervacij kompletov, ki jim je 

potekel rok veljavnosti 

Ob paketnem brisanju rezervacij, ki jim je potekel rok veljavnosti, se zbrišejo 

tudi rezervacije kompleta kot celote. V izpisu, ki ga pripravimo po izbrisu 

poteklih rezervacij, so izpisane enote kompleta, za katerega je bila rezervacija 

zbrisana. Program preveri, ali je komplet rezerviran pri drugem članu. Če je, se 

komplet dodeli prvemu članu v seznamu rezervacij. Člane z izbrano ustrezno 

možnostjo e-obveščanja ob brisanju rezervacij obvestimo o potekli rezervaciji 

oz. prispelem kompletu. 

4.16.7 Vpogled v stanje gradiva 

Ob uporabi metode Preglej za enote, ki so del kompleta, se v oknu Vpogled v 

stanje gradiva izpiše za inventarno številko posamezne enote kompleta še 

številka kompleta in številka enote iz kompleta iz podpolja 996c. 

4.16.8 Opomini 

V postopku izdelave opominov z metodo Opomini / Pripravi opomine (gl. 

tudi pogl. 8.1) se za enote kompleta upoštevajo časovni parametri izposoje, ki 

veljajo za vodilno enoto kompleta. Opomin se zabeleži za vsako enoto 

kompleta posebej.  

V knjižnicah, ki strošek opomina obračunavajo po izvodih, se ta strošek 

obračuna le pri vodilni enoti kompleta. 

Tudi v izpisih opominov se izpiše vsaka enota kompleta s podatki o številki 

kompleta in oznaki dela kompleta.  
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4.17 IZPOSOJA V POTUJOČI KNJIŽNICI 

Programska oprema COBISS3/Izposoja podpira izvajanje avtomatiziranih 

postopkov izposoje tudi v oddelku potujoče knjižnice na geografskem 

področju, kjer vozi bibliobus, in kjer kakovost in jakost signala omogočata 

učinkovito delo v programski opremi COBISS3. Dostop do programske 

opreme COBISS3/Izposoja je namreč online. 

 

Nasvet: 

Ker na vseh postajališčih bibliobusa online povezava verjetno ne bo možna, je 

na voljo tudi program za evidentiranje izposoje v tem času in možnost 

naknadne uskladitve z lokalno bazo knjižnice (gl. pogl. 4.17.4).  

 

Večina postopkov v izposoji na bibliobusu je enakih kot v knjižnicah, v tem 

poglavju pa so opisani tisti postopki, ki se izvajajo samo v bibliobusu (npr. 

izbira postajališča, postavitev gradiva v bibliobusu, nastavitev posebnih 

parametrov izposoje ipd.). 

4.17.1 Posebne nastavitve 

V knjižnicah z oddelki lahko določen oddelek označimo kot oddelek potujoče 

knjižnice, tako da v urejevalniku s podatki o oddelku potujoče knjižnice pri 

"Število bibliobusov" vpišemo število bibliobusov. Običajno ima knjižnica 

samo en bibliobus, zato vpišemo številko 1. Ko na ta način označimo oddelek 

potujoče knjižnice, postaneta dostopni metodi za evidentiranje pretoka gradiva 

iz knjižnice v bibliobus in nazaj, hkrati pa se aktivirajo kontrole v zvezi s 

postopki na bibliobusu. 

Ker se bibliobus periodično ustavlja na posameznih postajališčih, je treba temu 

ustrezno določiti časovne parametre izposoje in koledar odprtosti. Za nastavitev 

časovnih parametrov izposoje in koledarja poiščemo oddelek potujoče 

knjižnice, ga naložimo na delovno področje in uporabimo metodi Oddelek / 

Časovni parametri ali Oddelek / Koledar. 

4.17.2 Izbira postajališča bibliobusa 

Pred začetkom obratovanja bibliobusa je treba izbrati lokacijo postajališča. Na 

ta način so vse transakcije v izposoji, ki so bile izvedene na tem postajališču, 

evidentirane za označeno lokacijo postajališča. 
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Nasvet: 

Seznam postajališč bibliobusa vzdržujemo v lokalnem šifrantu Postajališče 

bibliobusa (CODE 311). V šifrant vnesemo dvomestne kode in nazive 

postajališč. Pod kodo 99 je priporočljivo vnesti Stalno postajališče, ki ga 

praviloma izberemo ob prenosu gradiva v bibliobus in iz njega.  

 

Ob prijavi v oddelek potujoče knjižnice se odpre okno s seznamom postajališč. 

Po potrditvi izbire postajališča se v naslovni vrstici izpišejo za podatkom o 

oddelku prijave še podatki o izbranem postajališču. 

 

Nasvet: 

Če  je za naše uporabniško ime že določeno, da smo ob prijavi takoj prijavljeni 

v oddelek potujoče knjižnice, nas bo program ob poskusu evidentiranja prve 

transakcije v izposoji opozoril, da je treba pred začetkom dela izbrati 

postajališče.  

 

Če želimo spremeniti postajališče, lahko to storimo na več načinov: 

 v oknu Gradivo domače knjižnice pri izbranem članu iz spustnega 

seznama izberemo ustrezno postajališče 

 uporabimo enega od načinov za prehod v drug oddelek (npr. Oddelek / 

Prehod v drug oddelek) in ponovno izberemo oddelek potujoče 

knjižnice 

4.17.3 Evidentiranje pretoka gradiva iz knjižnice 

v bibliobus in nazaj 

V bibliobusu je zaradi omejenega prostora samo del gradiva potujoče knjižnice, 

preostalo gradivo pa je v skladišču potujoče knjižnice ali v drugih enotah 

knjižnice. Da bi bila ves čas razvidna dejanska dostopnost gradiva na 

bibliobusu, je treba evidentirati vsak izvod, ki je iz matične knjižnice 

dostavljen v bibliobus. Ko se gradivo vrne v matično knjižnico, ga je treba 

izbrisati iz evidence gradiva v bibliobusu. 

4.17.3.1 Evidentiranje gradiva, dostavljenega iz knjižnice 

v bibliobus 

Postopek uporabimo, kadar v bibliobus prispe gradivo iz skladišča ali iz drugih 

oddelkov matične knjižnice. 

 

Opozorilo: 

Gradiva, ki ni bilo evidentirano kot dostavljeno v  bibliobus, ni možno 

izposojati v bibliobusu. Tako gradivo je možno samo rezervirati.  
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Evidentiramo lahko dostavo gradiva: 

 ki ima oznako podlokacije potujoče knjižnice (v elementu l podpolja 

996/997d ali  v elementu E podpolja 996/997e) ali pa je bilo 

medoddelčno izposojeno v oddelek potujoče knjižnice 

 ki je prosto ali rezervirano (status O) 

 ki še ni bilo evidentirano kot dostavljeno v bibliobus 

 ki je dostopno za izposojo 

 

1. Prijavimo se v oddelek potujoče knjižnice.  

Odpre se okno s seznamom postajališč. 

2.  Izberemo stalno postajališče. 

3. V razredu Oddelek poiščemo oddelek potujoče knjižnice in ga naložimo na 

delovno področje. 

4. Označimo oddelek in izberemo metodo Prenesi gradivo v bibliobus ali iz 

njega. 

Odpre se okno Evidentiranje pretoka gradiva v bibliobus in iz njega. V 

oknu je že privzeto označen izbirni gumb za evidentiranje dostave gradiva 

v bibliobus. 

5. Vnesemo identifikacijsko številko izvoda gradiva (inventarno številko ali 

številko za izposojo). 

Izvod se naloži na delovno področje, hkrati pa se vrnemo v okno 

Evidentiranje pretoka gradiva v bibliobus in iz njega, kjer nadaljujemo  

postopke evidentiranja. 

Če je gradivo serijska publikacija v več zvezkih in smo vpisali samo 

inventarno številko brez oznake zvezka, se odpre okno Izbira zvezka, v 

katerem izberemo posamezni zvezek. Če želimo evidentirati dostavo več 

zvezkov istega letnika, moramo postopek ponoviti za vsak zvezek. 

Če je gradivo rezervirano oz. že čaka na člana, se izpiše opozorilo, gradivo 

pa je treba shraniti na posebno mesto v bibliobusu. 

 

Nasvet: 

Gradivo, ki se nahaja v bibliobusu, lahko poiščemo v iskalniku Polje 

996/997. Pri "Bibliobus št." vpišemo številko bibliobusa (običajno 1) in 

kliknemo gumb Poišči. Na enak način poiščemo gradivo v oknu Katalog, 

če želimo informacijo o statusu tega gradiva v izposoji.  

 

Informacija, da se gradivo nahaja v bibliobusu, se izpiše v oknu Vpogled v 

stanje gradiva, če uporabimo metodo Preglej, in v oknu Katalog v okviru 

izpisa statusa v izposoji. 

Postopek 

Pogoji  
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4.17.3.2 Brisanje gradiva iz evidence v bibliobusu 

Postopek uporabimo, kadar nameravamo iz bibliobusa vrniti gradivo v 

skladišče ali druge oddelke matične knjižnice.  

 

Opozorilo: 

Gradiva, ki smo ga na ta način brisali iz evidence, v bibliobusu ni možno več 

izposojati.  

 

Evidentiramo lahko brisanje iz evidence gradiva v bibliobusu za: 

 gradivo, ki je bilo predhodno označeno, da se nahaja v bibliobusu  

 gradivo, ki je prosto 

 

1. Prijavimo se v oddelek potujoče knjižnice.  

Odpre se okno s seznamom postajališč. 

2. Izberemo stalno postajališče. 

3. V razredu Oddelek poiščemo oddelek potujoče knjižnice in ga naložimo na 

delovno področje. 

4. Označimo oddelek in izberemo metodo Prenesi gradivo v bibliobus ali iz 

njega. 

Odpre se okno Evidentiranje pretoka gradiva v bibliobus in iz njega. V 

oknu je privzeto označen izbirni gumb za evidentiranje dostave gradiva v 

bibliobus. 

5. Označimo izbirni gumb prenesi iz bibliobusa. 

6. Vnesemo identifikacijsko številko izvoda gradiva (inventarno številko ali 

številko za izposojo). 

Izvod se naloži na delovno področje, hkrati se pa vrnemo v okno 

Evidentiranje pretoka gradiva v bibliobus in iz njega, kjer nadaljujemo 

postopek evidentiranja. 

Če se izvod ne nahaja v bibliobusu, ali če je še evidentiran pri članu, se 

izpiše opozorilo. 

4.17.4 Evidentiranje postopkov v izposoji, ko je 

onemogočeno online delo v 

COBISS3/Izposoja 

Če kakovost in jakost signala ne omogočata učinkovitega dela v programski 

opremi COBISS3, postopke izposoje, vračanja in podaljšanja roka izposoje 

evidentiramo v aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v bibliobusu. Aplikacijo 

je treba pred začetkom dela v COBISS3/Izposoja na bibliobusu obvezno 

namestiti na računalnik, ki ga uporabljamo v bibliobusu.  

  

Pogoji  

Postopek 
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Aplikacijo namestimo tako, da v razredu Oddelek izberemo metodo Razred / 

Namesti v bibliobusu offline aplikacijo. V oknu Offline COBISS/Izposoja v 

bibliobusu lahko izberemo mapo, v katero se naj shrani aplikacija.  Privzeto je 

že izbrana mapa C:\Users\<ime uporabnika>\busC3Izposoja. Ob tem se na 

namizju ustvari bližnjica za zagon aplikacije. Aplikacijo praviloma namestimo 

samo enkrat. 

Ko na postajališču ugotovimo, da online delo v segmentu COBISS3/Izposoja ni 

mogoče, aktiviramo bližnjico na namizju in se prijavimo v aplikacijo Offline 

COBISS/Izposoja v bibliobusu. V okencu Prijava v COBISS/Izposoja 

vpišemo svoje uporabniško ime in kliknemo gumb V redu. 

4.17.4.1 Uporabniške nastavitve 

V meniju izberemo možnost Sistem / Nastavitve. Odpre se okno Uporabniške 

nastavitve z zavihki: 

 Uporabnik, kjer določimo ime in priimek pri uporabniškem imenu, s 

katerim smo prijavljeni v aplikacijo 

 Uporabniški vmesnik, kjer izberemo barvo ozadja, pisavo in velikost 

pisave 

 Zadolžnica, kjer izberemo, ali naj se ob tiskanju zadolžnice odpre 

okno za izbiro nastavitev tiskanja, vpišemo naziv osebe, ki bo na 

zadolžnici podpisana (npr. Knjižničar), in pozdrav (npr. Hvala za obisk 

in nasvidenje!) 

Nastavitve shranimo s klikom na gumb V redu, prekličemo pa jih s klikom na 

gumb Prekliči. 

 

 

Slika 4.17 - 1: Nastavitve uporabniškega vmesnika 
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4.17.4.2 Evidentiranje postopkov v izposoji 

V izposoji lahko izvedemo naslednje postopke: 

 izposoja gradiva 

 vračilo gradiva 

 podaljšanje roka izposoje 

 izpis zadolžnice 

 

Opozorilo: 

Aplikacija ne omogoča vpisa novega člana, spremembe podatkov o članih itd., 

saj deluje nepovezano s segmentom COBISS3/Izposoja in je namenjena zgolj 

evidentiranju najpogostejših postopkov v izposoji, ki jih nato prenesemo v 

segment COBISS3/Izposoja. 

Aplikacijo uporabljamo izključno takrat, kadar online delo v segmentu 

COBISS3/Izposoja ni mogoče.  

 

 

Slika 4.17 - 2: Osnovno okno uporabniškega vmesnika  

 

Pred začetkom evidentiranja postopkov izposoje je treba pri možnosti 

"Postajališče bibliobusa" s spustnega seznama izbrati postajališče bibliobusa. 

Nato pri "Član" vpišemo (ročno ali s čitalnikom črtne kode) številko članske 

izkaznice, pri katerem želimo evidentirati eno izmed možnih transakcij gradiva. 

Pri "IN/CN" vpišemo inventarno številko izvoda, ki ga želimo evidentirati pri 

članu. Glede na to, kaj želimo narediti z gradivom, kliknemo na enega izmed 

gumbov: Izposodi, Vrni, Podaljšaj, Zadolžnica. Za podaljšanje roka izposoje 

vsem evidentiranim enotam gradiva pri članu, vnesemo samo številko 

izkaznice, pri "IN/CN" pa pustimo prazno. 
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Opozorilo: 

V primeru serijskih publikacij z več zvezki je treba vnesti celo identifikacijsko 

številko izvoda (<inventarna številka>,<številka zvezka>). Če je na nalepki 

samo inventarna številka, je torej treba ročno vnesti identifikacijsko številko, 

drugače se transakcija ne bo prenesla. 

 

Opozorilo: 

V primeru ročnega vnosa identifikacijske številke člana in inventarne številke 

izvoda moramo biti natančni, saj program ne kontrolira pravilnosti vnosa. 

Morebitne napake pri vnosu bodo ugotovljene šele v postopku prenosa 

podatkov v COBISS3/Izposoja. Naknadno ugotavljanje, pri katerem članu ali 

katerem gradivu je bil podatek napačno vpisan, bo težavno. 

Kadar inventarne številke vpisujemo s čitalnikom črtnih kod, pred prebiranjem 

črtne kode obvezno izberemo, kateri postopek bomo pri članu izvedli.  

 

Nasvet: 

Če želimo evidentirano transakcijo preklicati, jo zbrišemo, tako da  z desnim 

klikom miške označimo transakcijo in nato kliknemo gumb Zbriši, ki se pojavi 

v zaslonskem namigu.  

 

Nasvet: 

Če želimo pobrisati vsebino pri "Član", "Postajališče bibliobusa" in "IN/CN", 

kliknemo gumb Počisti vse.  

 

Ko zaključimo postopek evidentiranja izposoje pri enem članu in nadaljujemo 

pri naslednjem, najprej pri "Član" vpišemo identifikacijsko številko 

naslednjega člana in nato začnemo evidentirati postopke v izposoji. 

 

 

Slika 4.17 - 3: Evidentirani postopki v izposoji pri članu  
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Po izposoji, vračilu gradiva in podaljšanju roka izposoje lahko za izbranega 

člana izpišemo tudi zadolžnico. To storimo s klikom na gumb Zadolžnica. Na 

zadolžnici se izpiše: 

 naziv in oddelek knjižnice 

 datum in čas izdaje zadolžnice 

 številka izkaznice člana, pri katerem so bili evidentirani postopki z 

gradivom 

 postopek, ki je bil izveden z izvodom gradiva (Neprosto gradivo v 

primeru izposoje gradiva, Vrnjeno gradivo v primeru vračila gradiva in 

Podaljšanje roka izposoje v primeru podaljšanja roka izposoje), in 

inventarna številka ali številka za izposojo, s katero je bil posamezni 

postopek izveden 

 podatki o izposojevalcu 

 pozdrav 

 

Opozorilo: 

Konkretni podatki o članu (npr. ime in priimek) in gradivu (npr. avtor, naslov 

ipd.) se na zadolžnici ne izpišejo, saj ne obstaja povezava med aplikacijo 

Offline COBISS/Izposoja v bibliobusu in segmentom COBISS3/Izposoja.  

 

Ko zaključimo evidentiranje postopkov na postajališču, zapremo aplikacijo s 

klikom na gumb Zapri. Na naslednjem postajališču, kjer bomo postopke v 

izposoji morali evidentirati preko aplikacije Offline COBISS/Izposoja v 

bibliobusu, aplikacijo ponovno odpremo, v spustnem seznamu pri 

"Postajališče bibliobusa" izberemo ustrezno postajališče in nato začnemo 

evidentirati postopke v izposoji. 

4.17.4.3 Prenos evidentiranih transakcij v segment 

COBISS3/Izposoja 

Ko z bibliobusom prispemo na postajališče, kjer je omogočeno online 

evidentiranje postopkov v izposoji, vse transakcije, ki smo jih evidentirali v 

aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v bibliobusu, prenesemo v segment 

COBISS3/Izposoja. 

 

Opozorilo: 

Transakcije, ki so bile izvedene v aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v 

bibliobusu, je treba prenesti v segment COBISS3/Izposoja, na prvem 

naslednjem postajališču, kjer je ponovno mogoč online način dela. 

Upoštevati je treba, da si lahko člani na vsakem naslednjem postajališču 

izposodijo gradivo, ki so ga pred tem člani vrnili na postajališčih, ko online 

delo ni bilo mogoče. Če vrnitev izvodov, ki so bili vrnjeni na postajališčih, kjer 

online delo ni bilo mogoče, ni bila prenesena v segment COBISS3/Izposoja, si 

člani teh izvodov ne bodo mogli izposoditi.  
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Opozorilo: 

Pred prenosom transakcij je priporočljivo, da se odjavimo iz aplikacije Offline 

COBISS/Izposoja v bibliobusu, v segmentu COBISS3/Izposoja pa se moramo 

prijaviti v oddelek potujoče knjižnice. 

V segmentu COBISS3/Izposoja označimo razred Oddelek in izberemo metodo 

Razred / Prenesi transakcije iz offline aplikacije v bibliobusu, ki omogoča 

evidentiranje vseh prenesenih transakcij v segment COBISS3/Izposoja.  

Če transakcija ni bila uspešno prenesena (npr. številka izkaznice člana, pri 

katerem smo evidentirali transakcijo v aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v 

bibliobusu, ne obstaja, rok vrnitve za določen izvod se ni podaljšal itd.), se o 

tem izpiše ustrezno sporočilo.  

Če želimo pogledati podrobnejše podatke o prenesenih transakcijah, to storimo 

v aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v bibliobusu. V meniju izberemo 

Sistem / Preglej sporočila o prenosu offline transakcij. Odpre se okno 

Prenos offline transakcij s seznamom datotek s sporočili. Ime datoteke 

vključuje datum in čas, ko se je izvedel postopek prenosa (npr. 10.09.2014 

10:53:45). S klikom na posamezno vrstico odpremo datoteko v urejevalniku, ki 

je privzeto nastavljen za odpiranje datotek tipa txt. Izpišejo se naslednji 

podatki: 

 datum in čas transakcije 

 akcija, ki se je na osnovi prenesene transakcije izvedla 

 številka izkaznice člana 

 inventarna številka 

 status prenosa 

 dodatne informacije o omejitvah pri gradivu ali članu. 

Kadar se v stolpcu "Prenos" izpiše OK, je prenesena transakcija uspešno 

evidentirana. Če se pri posamezni transakciji pri statusu izpiše NI OK, pomeni, 

da transakcija ni uspešno evidentirana. Razlog za neuspešen prenos te 

transakcije je zapisan v stolpcu "Akcija". 

Druga možnost pregleda podrobnejših podatkov o prenesenih offline 

transakcijah je na razpolago tudi v segmentu COBISS3/Izposoja. 

 

1. V razredu Oddelek izberemo metodo Preglej sporočila o prenosu offline 

transakcij 

Odpre se okno Prenos offline transakcij. 

2. V vnosna polja Od in Do vnesemo obdobje zajema sporočil o prenosu 

offline transakcij in potrdimo z gumbom V redu. 

3. Izberemo eno ali več datotek, ki so vidne v obliki časovne značke in 

potrdimo z gumbom V redu. 

Odpre se datoteka v urejevalniku, ki je privzeto nastavljen za odpiranje 

datotek tipa txt. Če smo za pregled sporočil o prenosu offline transakcij 

izbrali več datotek hkrati, se prav tako odpre samo ena datoteka, kjer so vsa 

  

Postopek 
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sporočila združena, vendar ločena po posameznih sklopih s prečno črto, 

glede na izveden prenos offline transakcij. 
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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.  

  

1. Izberemo metodo Sistem / Nastavitve / Nastavi datum izvajanja 

postopkov v izposoji. 

Odpre se okno Datum izvajanja postopkov. 

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

3. Shranimo spremembo. 

Tako nastavljeni datum se izpiše v rdeči barvi v oknu Gradivo domače 

knjižnice in se bo upošteval pri evidentiranju transakcij za uporabniško 

ime, s katerim smo trenutno prijavljeni, dokler ne bomo spremenili datuma 

ali dokler se ponovno ne prijavimo v programsko opremo COBISS3. 

Datum se upošteva pri vpisu novih članov, spremembi podatkov o članu, 

izposoji, podaljšanju roka izposoje, spremembi datuma poteka, rezervaciji 

gradiva, vračanju oziroma brisanju gradiva iz evidence pri članu, 

programskem evidentiranju terjatve za zamudnino in članarino, vračanju z 

zadržkom in evidentiranju izgube gradiva. 

 

Opozorilo: 

Datum mora biti starejši od današnjega datuma.  

 

Opozorilo: 

Tako nastavljeni datum ne vpliva na datum zadnjega obiska člana; kot datum 

zadnjega obiska se vedno vpiše tekoči datum.   

Postopek 
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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, razen pri zaračunavanju storitev za 

medknjižnično izposojo (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. 

 

Opozorilo: 

Terjatve do člana za opravljene storitve medknjižnične izposoje evidentiramo v 

medknjižnični izposoji (gl. priročnik COBISS3/Medknjižnična izposoja, pogl. 

5.12). 

Postopek 
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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.  

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 

 stroške obveščanja ob dodelitvi rezerviranega gradiva članu 

 stroške opomina ob pripravi opominov 

 izposojevalnino oziroma obrabnino pri izposoji in podaljšanju roka 

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 

Oprostitev 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) 

 

  
 

 

 

 

Kako naprej ... 

 

Pogoj 
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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 

 

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 ali v čitalnico, je datum poteka 

starejši od današnjega datuma 

  
 

  
 

Pogoj 

 

 

Kako naprej ... 

 

Postopek 
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 član ni oproščen plačila zamudnine (potrditveno polje pri privilegiju 

Oprostitev zamudnine je prazno) 

 

Terjatev za zamudnino se programsko obračuna in evidentira ob vrnitvi 

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

izpolnjeni pogoji za programsko evidentiranje terjatve za zamudnino, se ob 

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

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

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

terjatve za zamudnino.  

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

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

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

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

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

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

izvedemo želeni postopek z gradivom. 

 

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. 
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osebe 

 

 

  
 

Izkaznica pravne 
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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. 

 

Evidentiramo poravnavo terjatve (gl. pogl. 7.3).  

7.2.2.3 Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu 

Programsko evidentiranje terjatve za obveščanje o dodelitvi rezerviranega 

gradiva članu je možno, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 v ceniku je vpisana cena obveščanja o prispelem rezerviranem gradivu, 

pri "Način obračuna" pa je vpisana vrednost programsko 

 član ni naročen na e-obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu 

 

Terjatev za obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu se programsko 

evidentira: 

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

rezerviral (status W) 

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

pogl. 4.13.1.1) 

 

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

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

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

na vprašanje odgovorimo pritrdilno in kliknemo gumb Da, se terjatev 

programsko evidentira. 

 

Evidentiramo poravnavo terjatve (gl. pogl. 7.3).  

7.2.2.4 Stroški opomina 

Terjatev za stroške opomina se programsko evidentira ob izvedbi postopka 

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

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

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

vpisana vrednost programsko 

 

Stroški opomina se lahko določijo na dva načina: 

 iz cenika na osnovi zneska, ki predstavlja strošek določenega opomina 

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

dobil ta opomin 

  
 

Izkaznica pravne 

osebe 

 

 

 
Kako naprej ... 

 

 

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

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

gradiva gre 

 

Opozorilo: 

Način zaračunavanja opominov se na zahtevo knjižnice določi s posebnim 

parametrom. 

7.2.2.5 Izposojevalnina oziroma obrabnina 

Knjižnica lahko svojim članom zaračunava izposojevalnino. 

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

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

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

vpišemo za tiste vrste gradiva, za katere se izposojevalnina zaračunava 

 član ni oproščen plačila izposojevalnine (potrditveno polje pri 

"Oprostitev izposojnine" je prazno) 

 

Terjatev za izposojevalnino se programsko evidentira ob izposoji gradiva na 

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

roka izposoje, kot pred podaljšanjem).  

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

ali želimo terjatev evidentirati, podatki o izbranem gradivu in cena 

izposojevalnine. Če odgovorimo trdilno, se znesek izposojevalnine prišteje k 

znesku evidentiranih terjatev pri članu. 

 

Opozorilo: 

Terjatev za izposojevalnino se ne evidentira programsko: 

–  če rok izposoje ročno spremenimo 

–  če član podaljša rok izposoje preko servisa Moja knjižnica 

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

    pri "Oprostitev izposojnine") 

  
 

Pogoj 

 

 

  
 



© IZUM, oktober 2014 8-1 

 

8 OPOMINI 

Članom, ki ne vračajo gradiva pravočasno, lahko knjižnica pošilja opomine in 

zaračuna stroške opomina. Pogostost izdelovanja opominov je odvisna od 

poslovanja posamezne knjižnice. 

 

Podpoglavja: 

 Priprava opominov 

 Izpis opominov 

 Preklic priprave opominov 

 Brisanje posameznega opomina  

 Priprava obrazcev za opomine 

 

 

Delete values, 

transferred  

from code list 
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8.2 IZPIS OPOMINOV 

Pripravljene opomine praviloma izpišemo takoj po pripravi opominov, tako da 

v oknu Pošiljanje opominov kliknemo gumb V redu. Izpis opominov je 

možen tudi kasneje na enega od naslednjih načinov: 

 z metodo Razred / Pošlji opomine, če izberemo razred Opomini 

 z metodo Objekt / Pošlji ali Objekt / Natisni, če kliknemo izbrani 

opomin 

 v segmentu COBISS3/Izpisi (gl. pogl. A.2.6) 

 

Opozorilo: 

Izpišemo lahko tudi že poslane opomine (to so opomini, ki so izpisani v črni ali 

zeleni barvi) in sicer v segmentu COBISS3/Izposoja z metodo Objekt / Pošlji ali 

v segmentu COBISS3/Izpisi s pripravo izpisa I-O-01: Opomini. Takšen izpis ne 

vpliva na status (barvo) opomina. To tudi pomeni, da če še neodposlane 

opomine izpišemo na tiskalnik, le-ti ostanejo obarvani rdeče. 

 

V nadaljevanju je opisan postopek izpisa pripravljenih opominov z metodo 

Razred / Pošlji opomine. 

 

1. Označimo razred Opomini in izberemo metodo Pošlji opomine. 

V oknu Pošiljanje opominov se izpišejo podatki o opominih, ki so bili 

pripravljeni, niso pa še bili poslani. V knjižnicah z oddelki se izpišejo 

podatki za neposlane opomine za vse oddelke. 

2. Izberemo opomine in izbiro potrdimo s klikom na gumb Pošlji.  

Opomini se pošljejo na tiskalnik, ki je izbran za izpis opominov (logični 

destinaciji Opomini (kuverte) – Izposoja ali Tiskalnik – Izposoja). 

 

Opozorilo: 

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

vstavljen (predvsem pri večslojnih kuvertah).    

 

Pri pripravi izpisa se poleg obrazcev izpiše tudi seznam prejemnikov 

opominov, za katere se pripravljen opomin ni izpisal, ker pri članu ni nobenega 

poštnega naslova.  

Na pripravljenem opominu se izpiše tisti poštni naslov, pri katerem je določena 

uporaba za izpis na opominih (gl. pogl. 3.1.2.1.1). Če noben naslov nima te 

označbe, se izpiše poštni naslov po naslednjem vrstnem redu: stalni naslov, 

začasni naslov, naslov v službi, naslov skrbnika/p roka, naslov 

skrbnika/p roka in stalni naslov, začasni naslov skrbnika/p roka, naslov v 

tujini.  

 

Postopek 
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Pripravljene opomine lahko izpišemo v dveh formatih: 

 Format A4, ki omogoča izpisovanje opominov na papir velikosti A4 in 

pošiljanje v kuvertah z okencem na levi ali desni strani.  

 Format večslojne kuverte, ki omogoča izpisovanje opominov na 

posebne kuverte, s točno določeno razporeditvijo elementov na 

obrazcih (to so  podatki o knjižnici, plačilo poštnine, prejemnik 

opomina itd.). Izpis seznama gradiva je v tem formatu omejen. Če 

določenemu članu pošiljamo opomin za večje število izvodov gradiva, 

se glede na dolžino seznama gradiva lahko izpiše več kuvert. Za 

izpisovanje opominov na večslojne kuverte je treba uporabljati ustrezni 

matrični tiskalnik. Podatki o knjižnici, plačilu poštnine in prejemniku 

opomina so izpisani na poljih, ki so zatemnjena. Ti podatki so vidni na 

sprednji strani kuverte, besedilo opomina (seznam gradiva, podpisnik 

itd.) pa je vidno šele, ko prejemnik kuverto odpre. 

 

Nasvet: 

Vsebino obrazcev za opomine lahko knjižnica določi in vzdržuje sama v 

segmentu COBISS3/Izposoja (gl. pogl. 8.5). 
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8.5 PRIPRAVA OBRAZCEV ZA OPOMINE 

Postopek priprave obrazcev za opomine je namenjen pripravi, spreminjanju, 

aktiviranju in brisanju obrazcev za opomine. Vsebino obrazcev določi in 

vzdržuje knjižnica sama, medtem ko obliko obrazcev določi in vzdržuje 

knjižnični informacijski servis. 

 

Opozorilo: 

Če knjižnica ne posega v postopek priprave obrazcev za opomine, se ob 

pripravi izpisa I-O-01: Opomini uporabijo privzeti obrazci za opomine. 

Privzeti obrazci vsebujejo osnovne podatke in besedila v domačem jeziku, prav 

tako je privzet izpis opominov v formatu A4, z naslovom člana na levi strani 

(kuverta z okencem na levi strani). Privzetih obrazcev ni možno urejati in 

brisati! 

 

Opozorilo: 

Za pripravo obrazcev za opomine potrebujemo pooblastilo I_OPM – izdelava 

opominov.  

 

Opozorilo: 

Če je knjižnica v segmentu COBISS3/Izpisi že imela v uporabniških definicijah 

spremenljivk urejena prilagojena besedila za pripravo opominov (Poštnina 

plačana (opomin), Uvodno besedilo (opomin), Zaključno besedilo (opomin), 

Podpis na opominih), je prilagojeno vsebino obrazcev za opomine obvezno 

treba urediti z metodo Opomini / Pripravi obrazce za opomine. 

 

1. Označimo razred Opomini in izberemo metodo Razred / Pripravi 

obrazce za opomine. 

Odpre se okno Priprava obrazcev za opomine, v katerem se izpiše 

podatek o trenutno veljavnih obrazcih za opomine. Privzeti obrazci so 

aktivni v izhodišču. 

2. Izberemo postopek, s katerim želimo nadaljevati aktivnosti v zvezi z 

vzdrževanjem obrazcev za opomine: 

 Priprava novih obrazcev 

 Urejanje obrazcev 

 Aktiviranje obrazcev 

 Brisanje obrazcev 
 

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

prekinemo z gumbom Izhod. 

  
 

 

Postopek 
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8.5.1 Priprava novih obrazcev 

Možnost priprave novih obrazcev za opomine izberemo, če želimo kreirati 

novo skupino obrazcev za opomine. Novo skupino obrazcev za opomine lahko 

kreiramo na osnovi privzetih obrazcev ali s pomočjo predhodno pripravljenih 

obrazcev. 

 

1. V oknu Priprava obrazcev za opomine označimo izbirni gumb Priprava 

novih obrazcev. 

2. Izbiro postopka potrdimo s klikom na gumb Izberi.  

Odpre se okno Priprava novih obrazcev. 

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

z gumbom V redu. 

 

Opozorilo: 

Skupine novih obrazcev se shranijo v obliki datoteke, zato v imenu skupine 

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

 

Odpre se okno Skupine obrazcev. 

 

Opozorilo: 

V izhodišču, ko prvič pripravljamo obrazce za opomine, se okno Skupine 

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

V tem primeru se pri novih obrazcih privzamejo podatki iz privzetih 

obrazcev. 

 

4. Izberemo eno od predhodno pripravljenih skupin obrazcev za opomine, s 

pomočjo katerih lahko pripravimo nove obrazce za opomine. 

5. Izbiro skupine obrazcev potrdimo z gumbom V redu. 

Odpre se okno Urejanje podatkov na obrazcih za opomine. V naslovni 

vrstici vidimo tudi ime nove skupine obrazcev, ki jih bomo urejali. V oknu 

so prikazani vsi podatki tiste skupine obrazcev, ki smo jo izbrali v 

predhodnem koraku. 

  

Okno je razdeljeno na tri dele: 

 

V zgornjem levem delu okna je tabela, kjer so prikazane številčne vrednosti 

podatkov, ki so uporabljeni v izbrani skupini obrazcev. Če knjižnica nima 

oddelkov, je v tabeli samo ena vrstica, drugače pa ima tabela toliko vrstic, 

kot je oddelkov z avtomatizirano izposojo. V naslovni vrstici tabele so 

prikazana imena šestih stolpcev.  

 

 

 

Postopek 
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Posamezni stolpci tabele vsebujejo: 

1. stolpec – Velja za 

V knjižnicah z oddelki se v posameznih vrsticah izpišejo imena 

oddelkov z avtomatizirano izposojo, za katere bodo veljali definirani 

podatki na obrazcih za opomine. V knjižnicah brez oddelkov je v tem 

stolpcu samo ena vrstica, v kateri se izpiše Domača knjižnica. 

2. stolpec – Format in pozicija naslova 

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

seznam, iz katerega izberemo eno od vrednosti, ki bo določala format in 

pozicijo naslova. Izbiramo lahko med vrednostmi: 

 0 – format A4/naslov levo 

 1 – format A4/naslov desno 

 2 – večslojna kuverta 

 

3. stolpec – 1. opomin 

V celici tabele so prikazane številčne vrednosti za podatke, ki so 

uporabljeni na obrazcu 1. opomina. 

4. stolpec – 2. opomin 

V celici tabele so prikazane številčne vrednosti za podatke, ki so 

uporabljeni na obrazcu 2. opomina. 

5. stolpec – 3. opomin 

V celici tabele so prikazane številčne vrednosti za podatke, ki so 

uporabljeni na obrazcu 3. opomina. 

6. stolpec – 4. opomin 

V celici tabele so prikazane številčne vrednosti za podatke, ki so 

uporabljeni na obrazcu 4. opomina. 

 

Nasvet: 

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

pomagamo z zaslonskim namigom, tako da se z miško postavimo na 

izbrano celico. V zaslonskem namigu dobimo zaporedni prikaz tistih vrst 

podatkov, ki so določeni v izbrani celici in bodo uporabljeni na obrazcu za 

izdelavo opominov. 

 

V zgornjem desnem delu okna preko spustnega seznama izberemo vrsto 

podatka, ki ga bomo uredili. V eni skupini obrazcev za opomine lahko 

uredimo eno ali več vrst podatkov. Posamezna vrsta podatka ima lahko več 

vsebinskih variant, glede na to, za kateri opomin gre oz. v  katerem oddelku 

se opomin pripravlja (v knjižnicah z oddelki).  

Ob prvem urejanju se pod izbrano vrsto podatka izpiše privzeta vsebina 

posamezne vrste podatka. Posamezna vsebinska varianta je označena s 
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številko, na osnovi katere je razvidna izbrana vsebina v stolpcih od 1. do 4. 

opomina. 

Pozicije posameznih vrst podatkov na obrazcu za opomine so prikazane na 

modelu opomina za format A4 (gl. sliko 8.5-1). Te vrste podatkov lahko 

poljubno urejamo. 

 

Opozorilo: 

Pri večslojnih kuvertah moramo pri urejanju obrazcev za opomine zaradi 

natančno določenih pozicij posameznih podatkov upoštevati omejitve za 

količino vnosa teh spremenljivih podatkov. 

 

Izbiramo lahko med sedmimi različnimi vrstami podatkov: 

1. Dodatni podatki pod naslovom knjižnice 

Na privzetih obrazcih za opomine se izpišejo samo osnovni podatki 

o naslovu knjižnice, zato je ta vrsta podatka v izhodišču prazna. 

Dodatni podatki se bodo na opominu izpisali pod osnovnim 

naslovom knjižnice (npr. e-naslov, tel., faks, urnik knjižnice itd.). 

2. Poštnina (večslojne kuverte) 

Ta vrsta podatka že vsebuje privzeto osnovno vrednost Poštnina 

plačana pri pošti …, s katero se določi številka in ime pošte, iz 

katere se razpošilja opomine članom. Privzeto vrednost lahko 

uredimo ali dodamo nove vsebinske variante. To vrsto podatka 

urejamo samo v primeru, če knjižnica uporablja večslojne kuverte. 

3. Številka (ime) opomina 

Pri tej vrsti podatka je že uporabljena spremenljiva vrednost 

%prejeti opomin%, namesto katere se na pripravljenih opominih 

programsko izpiše ustrezna številka opomina, ki ga član prejme (1. 

OPOMIN, 2. OPOMIN, 3. OPOMIN, 4. OPOMIN). Če knjižnica 

želi določiti drugačno obliko številčenja opomina ali vpisati ime 

opomina v besedilni obliki (npr. Direktorjev opomin, Opomin pred 

tožbo ipd.) je treba določiti novo vsebinsko varianto, ki bo 

uporabljena v  skupini obrazcev za opomine. 

4. Uvodno besedilo 

Vrsta podatka Uvodno besedilo ima privzeto osnovno besedilo, ki 

ga lahko po potrebi uredimo ali dodamo nove vsebinske variante. 

5. Zaključno besedilo 

Vrsta podatka Zaključno besedilo ima privzeto osnovno besedilo, 

ki ga lahko po potrebi uredimo ali dodamo nove vsebinske 

variante. 

6. Podpis na opominih 

Ta vrsta podatka že vsebuje privzeto osnovno vrednost vodja 

knjižnice. Podatek po potrebi uredimo ali dodamo nove vsebinske 

variante. 
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7. Prikaz cen na koncu opomina 

Pri tej vrsti podatka sta privzeto že uporabljeni spremenljivi 

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

ki imata tudi uvodno frazo. Namesto spremenljivih vrednosti se na 

pripravljenih opominih programsko izpiše ustrezna cena iz 

veljavnega cenika knjižnice oz. oddelka (če ima knjižnica ločen 

cenik po oddelkih). Če knjižnica želi določiti drugačen način 

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

urediti ali določiti nove vsebinske variante, kjer bodo uporabljene 

spremenljive vrednosti, namesto katerih se bodo v skupini obrazcev 

za opomine izpisale programsko ustrezne  vrednosti (gl. funkcijo 

Vstavi spremenljivo vrednost v nadaljevanju poglavja). 
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Slika 8.5-1: Model opomina s prikazanimi vrstami podatkov za format A4 

 

 

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

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

podatka imamo lahko shranjenih več vsebinskih variant. Vsaka vsebinska 

1. Dodatni  

    podatki pod  

    naslovom  

    knjižnice 

3. Številka  
    (ime)  

    opomina 

4. Uvodno    

     besedilo 

5. Zaključno  

    besedilo 

6. Podpis na  

    opominih 

7. Prikaz cen na  

    koncu opomina 
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varianta je v svoji oštevilčeni vrstici. Pri izbrani vrsti podatka označimo želeno 

vsebinsko varianto, ki jo želimo urejati. Izbrana vsebina se izpiše v spodnjem 

delu okna, kjer jo lahko ustrezno spremenimo.  

 

Opozorilo: 

Pri vrsti podatka Dodatni podatki pod naslovom knjižnice v izhodišču ni 

vsebine. 

 

Opozorilo: 

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

vstavljanje spremenljivih vrednosti. 

 

Pod poljem za urejanje vsebine izbrane vrste podatka lahko uporabljamo 

funkcije oz. gumbe: 

 Vstavi spremenljivo vrednost 
 

V postopku urejanja podatkov na obrazcih lahko uporabimo vnaprej 

pripravljene spremenjive vrednosti, namesto katerih se v pripravljenih 

opominih na njihovem mestu programsko izpiše konkretna vrednost. 

Vstavimo lahko naslednje spremenjive vrednosti:  
 

 skupni dolg člana 

Izpis skupnega zneska vseh terjatev do člana. 

 

 terjatve z vseh prejetih opominov 

Izpis skupnega zneska vseh do sedaj prejetih opominov pri članu. 

 

 cena 1. opomina 

Izpis cene za prvi opomin (1OP) iz veljavnega cenika knjižnice oz. 

oddelka, če ima knjižnica ločen cenik po oddelkih. 

 

 cena 2. opomina 

Izpis cene za drugi opomin (2OP) iz veljavnega cenika knjižnice oz. 

oddelka, če ima knjižnica ločen cenik po oddelkih. 

 

 cena 3. opomina 

Izpis cene za tretji opomin (3OP) iz veljavnega cenika knjižnice oz. 

oddelka, če ima knjižnica ločen cenik po oddelkih. 

 

 cena 4. opomina 

Izpis cene za četrti opomin (4OP) iz veljavnega cenika knjižnice oz. 

oddelka, če ima knjižnica ločen cenik po oddelkih. 

 

 trenutna zamudnina 

Izpis trenutne zamudnine pri članu na dan priprave opomina. 
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 zamudnina za knjige – ZAM01 

Izpis cene za terjatev ZAM01 iz veljavnega cenika knjižnice oz. 

oddelka, če ima knjižnica ločen cenik po oddelkih. 

 

 zamudnina za ser. publ. – ZAM02 

Izpis cene za terjatev ZAM02 iz veljavnega cenika knjižnice oz. 

oddelka, če ima knjižnica ločen cenik po oddelkih. 

 

 zamudnina za neknj. gradivo – ZAM04 

Izpis cene za terjatev ZAM04 iz veljavnega cenika knjižnice oz. 

oddelka, če ima knjižnica ločen cenik po oddelkih. 

 

 prejeti opomin 

Izpis ustrezne številke ali imena opomina na dan priprave opomina  

(1. OPOMIN, 2. OPOMIN itd. ali npr. DIREKTORJEV OPOMIN). 

 

 cena prejetega opomina 

Izpis cene prejetega opomina na dan priprave opomina po veljavnem 

ceniku knjižnice oz. oddelka (če ima knjižnica ločen cenik po 

oddelkih). 

 

 številka prejetega opomina 

Če želimo drugačno poimenovanje opominov oz. želimo to možnost 

uporabiti tudi pri urejanju jezikovnih variant za pripravo obrazcev v 

drugih jezikih, lahko uporabimo spremenljivo vrednost za izpis 

številčne vrednosti prejetega opomina na dan priprave opomina (npr. 

1 pri prvem opominu, 2 pri drugem opominu itd.). 
 

Primer:  

Primer uporabe:  

%številka prejetega opomina%. obvestilo o poteku roka izposoje 

V jezikovnih variantah se na ta način izognemo vpisu več različnih 

oblik ene vrste podatka, saj lahko uredimo vse jezikovne variante s 

pomočjo ene vsebinske variante v vrsti podatka 3. Številka (ime) 

opomina. 
 

 Shrani 

Gumb uporabimo, če želimo shraniti spremenjeno vsebinsko varianto. 
 

Nasvet: 

Pri urejanju podatka lahko uporabimo tudi funkcijo Vstavi spremenljivo 

vrednost. S to funkcijo lahko vključimo izbrano spremenljivo vrednost, 

namesto katere se bo na izdelanih opominih programsko izpisala 

konkretna vrednost (številka prejetega opomina, skupni dolg člana itd.). 
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 Dodaj 

Gumb uporabimo, ko želimo določiti novo vsebino izbrane vrste 

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

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

gumb Dodaj. Pri eni vrsti podatka lahko dodamo več vsebinskih 

variant. Vsaka naslednja na novo dodana varianta dobi svojo zaporedno 

številko, ki je nespremenljiva. Vrstni red ni nujno urejen po zaporedni 

številki. 

 

 Zbriši 

Gumb uporabimo, ko želimo v zgornjem desnem delu okna  določeno 

vsebinsko varianto zbrisati. To naredimo tako, da pri izbrani vrsti 

podatka označimo vsebinsko varianto in kliknemo gumb Zbriši. 

Vsebinska varianta je pri tej skupini obrazcev dokončno zbrisana. 
 

Opozorilo: 

Če je vsebinska varianta uporabljena v skupini obrazcev za opomine, je 

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

vsebinska varianta uporabljena. 

 

 Gor  

Gumb Gor uporabimo, ko želimo v zgornjem desnem delu okna 

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

premikanju vsebinske variante (vrstice) višje, se njegova zaporedna 

številka ne spremeni, ker je vezana na to vsebinsko varianto pri vrsti 

podatka. 
 

 Dol 

Gumb Dol uporabimo, ko želimo v zgornjem desnem delu okna 

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

premikanju vsebinske variante (vrstice) nižje, se njegova zaporedna 

številka ne spremeni, ker je vezana na to vsebinsko varianto pri vrsti 

podatka. 
 

Gumba za shranjevanje in preklic priprave obrazcev za opomine: 

 

 V redu 

Z gumbom V redu shranimo obstoječo ali na novo pripravljeno 

skupino obrazcev za opomine. 
 

 Prekliči 

Z gumbom Prekliči zapustimo urejevalnik podatkov na obrazcih za 

opomine brez shrajevanja. 
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8.5.1.1 Urejanje podatkov na obrazcih za opomine 

Podatke na obrazcih za opomine lahko urejamo za vsak opomin ločeno. V oknu 

Urejanje podatkov na obrazcih za opomine imamo možnost urejanja 

podatkov za največ 4 opomine. Če knjižnica uporablja manjše število 

opominov (določeno s posebnim parametrom na zahtevo knjižnice), določi 

podatke samo za toliko opominov, kot jih pošilja svojim članom (npr. samo 

prva dva opomina). Obrazcev za naslednje opomine knjižnici v takem primeru 

ni treba urejati, saj se ne upoštevajo v postopku priprave opominov. 

Če ima knjižnica več avtomatiziranih oddelkov, uredi podatke na obrazcih 

samo za tiste oddelke, kjer se opomini pripravljajo s postopkom priprave 

opominov, v drugih oddelkih pa obrazcev ni treba urejati. 

V oknu Urejanje podatkov na obrazcih za opomine je tabela, kjer so v 

posameznih celicah navedene številčne vrednosti za določen opomin v domači 

knjižnici ali v določenem oddelku (v knjižnicah z oddelki). 

V vsaki celici je sedem številk, ločenih z vejico, ki predstavljajo različne vrste 

podatkov na obrazcih za opomine. V izhodišču so v celicah privzete vrednosti 

1, te vrednosti, ki določajo vsebino izpisanih opominov, pa lahko knjižnica 

poljubno spreminja in so osnova za pripravo izpisa I-O-01: Opomini. 

 

1. Z miško označimo izbrano celico pod želeno številko opomina za domačo 

knjižnico ali določen oddelek (velja za knjižnice z oddelki). 

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

vrsto podatka in vsebinsko varianto te vrste podatka. Z dvoklikom 

potrdimo uporabo izbrane vsebinske variante na obrazcu. Ob tem postopku 

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

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

podatka 6. Podpis na opominih se v označeni celici postavi na šesto mesto 

z zaporedno številko vsebinske variante). 

Tako nadaljujemo z oblikovanjem obrazcev za opomine v vseh celicah 

(odvisno od števila opominov v knjižnici), dokler niso vsebinsko urejeni za 

vse opomine v domači knjižnici  oz. v posameznih oddelkih (velja za 

knjižnice z oddelki). 

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

 

Nasvet: 

V knjižnicah z oddelki si lahko pomagamo tudi s kopiranjem vsebine 

posamezne celice v druge celice (npr. vsebina 1. opomina je enaka oz. podobna 

vsem naslednjim opominom v drugih oddelkih). 

Postopek kopiranja izvedemo tako, da s klikom miške označimo izbrano celico 

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

miško označimo želeno celico ali več celic hkrati (npr. za vse opomine v vseh 

oddelkih) in vsebino prilepimo s kombinacijo tipk <Ctrl> + <V>. Če je za 

posamezne oddelke drugačna samo ena vsebinska varianta določene vrste 

podatka (npr. 6. Podpis na opominih), spremenimo v izbranih celicah 

posameznega oddelka samo to vsebinsko varianto. 

Postopek 
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8.5.1.1.1 Jezikovne variante obrazcev za opomine 

Knjižnica, ki omogoča pošiljanje opominov svojim članom v različnih jezikih, 

lahko uredi obrazce za opomine v več jezikovnih variantah. Obrazci za 

opomine so pripravljeni v domačem jeziku, dodatno pa lahko pripravimo 

največ pet jezikovnih variant. 

 

1. V zgornjem desnem delu okna Urejanje podatkov na obrazcih za 

opomine pri izbrani vrsti podatka označimo vsebinsko varianto v domačem 

jeziku. 

2. S klikom na desni gumb miške sprožimo postopek vnosa dodatnih 

jezikovnih variant.  

Odpre se okno Jezikovne variante opominov, ki je razdeljeno na pet polj, 

ki se med sabo ločijo po uvodni vrstici (1. jezikovna varianta, 2. jezikovna 

varianta itd.) 

3. Z miško se postavimo v polje izbrane jezikovne variante in vnesemo 

podatek v drugem jeziku. Vnesemo lahko največ pet jezikovnih variant 

podatka, ki se bo uporabil pri pripravi izpisa I-O-01: Opomini. 

Med samim postopkom urejanja podatka lahko uporabimo tudi funkcijo 

Vstavi spremenljivo vrednost (gl. pogl. 8.5.1). 

 

Opozorilo: 

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

vstavljanje spremenljivih vrednosti. 

 

Opozorilo: 

Določena jezikovna varianta se upošteva pri izdelavi opomina za 

posameznega člana pod pogojem, da ima član v urejevalniku (metoda 

Objekt / Uredi) pri atributu  "Jezik opominov" izbrano ustrezno jezikovno 

varianto (gl. pogl. 3.1.2.1). 

 

4. Spremembe shranimo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Jezikovne variante podatkov  je treba vnesti pri tistih vrstah podatkov, za 

katere knjižnica želi, da se na izdelanih opominih izpišejo v eni od jezikovnih 

variant! 

8.5.2 Urejanje obrazcev 

Možnost urejanja obrazcev za opomine izberemo, če želimo spremeniti ali 

dopolniti podatke v že pripravljenih obrazcih za opomine. 

 

 

Postopek 
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1. V oknu Priprava obrazcev za opomine označimo izbirni gumb Urejanje 

obrazcev. 

2. Izbiro postopka potrdimo s klikom na gumb Izberi. 

Odpre se okno Skupine obrazcev.  

 

Opozorilo: 

Privzetih obrazcev za opomine ni možno urejati. Če knjižnica še  nima 

pripravljenih novih obrazcev za opomine in v izhodišču uporabi postopek 

Urejanje obrazcev, se izpiše sporočilo, da urejanje privzetih obrazcev ni 

možno. Knjižnica si mora na osnovi privzetih obrazcev pripraviti nove 

obrazce. 

 

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

izbiro potrdimo z gumbom V redu.  

Odpre se okno Urejanje podatkov na obrazcih za opomine. V naslovni 

vrstici vidimo ime skupine  obrazcev za opomine, ki smo jih izbrali za 

urejanje.  

Postopek urejanja obrazcev v oknu Urejanje podatkov na obrazcih za 

opomine nadaljujemo v skladu z navodili (gl. pogl. 8.5.1). 

8.5.3 Aktiviranje obrazcev 

V knjižnici, ki ne posega v postopke priprave obrazcev za opomine, so veljavni 

privzeti obrazci. Aktiviranje nove ali že obstoječe skupine obrazcev za 

opomine izvedemo šele po tistem, ko smo uredili vse potrebne podatke (po 

potrebi tudi jezikovne variante) pri skupini obrazcev za opomine in le-te tudi 

shranili. 

 

1. V oknu Priprava obrazcev za opomine označimo izbirni gumb 

Aktiviranje obrazcev. 

2. Izbiro postopka potrdimo s klikom na gumb Izberi. 

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

pripravljenih skupin obrazcev za opomine, ki jih želimo aktivirati za 

postopek izdelave opominov v izpisu I-O-01: Opomini. 

Možno je izbrati tudi privzete obrazce za opomine. 

4. Izbor skupine obrazcev potrdimo z gumbom V redu.  

 Trenutno veljavna skupina obrazcev se izpiše v zgornjem delu okna 

Priprava obrazcev za opomine. 

Postopek 

Postopek 
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8.5.4 Brisanje obrazcev 

Knjižnica lahko že pripravljene skupine obrazcev za opomine zbriše, če 

presodi, da jih iz nekega razloga ne potrebuje več. S tem postopkom je 

določena skupina obrazcev za opomine trajno zbrisana. 

 

Opozorilo: 

Privzetih obrazcev za opomine ni možno zbrisati. Prav tako ni možno zbrisati 

trenutno veljavnih obrazcev za opomine. Program nas ob izbiri veljavne 

skupine obrazcev opozori, da brisanje skupine ni možno. 

 

1. V oknu Priprava obrazcev za opomine označimo izbirni gumb Brisanje 

obrazcev. 

2. Izbiro postopka potrdimo s klikom na gumb Izberi. 

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

pripravljenih skupin obrazcev za opomine, ki jo želimo trajno zbrisati. 

 

Opozorilo: 

Če imamo v knjižnici pripravljeno samo eno skupino obrazcev za opomine, 

nas program ob postopku brisanja obrazcev opozori z vprašanjem, ali 

želimo brisati to skupino obrazcev. 

 

4. Izbor skupine obrazcev potrdimo z gumbom V redu.  

Brisanje obrazcev se izvede šele po zastavljenem vprašanju na zaslonskem 

oknu, v katerem moramo izbris potrditi z gumbom V redu. Postopek 

brisanja skupine obrazcev lahko prekličemo z gumbom Prekliči. 

5. Izbrana skupina obrazcev se zbriše in vrnemo se v okno Priprava 

obrazcev za opomine. 

 

 

 

Postopek 
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A.2 SKUPINE IN OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

Izpisi za izposojo se oblikujejo na osnovi podatkov o gradivu (bibliografskih 

podatkov), ki se ažurirajo s programsko opremo COBISS/Katalogizacija, 

podatkov o stanju zaloge, ki se ažurirajo s programsko opremo 

COBISS3/Zaloga, in  podatkov o članih ter evidenci transakcij gradiva, ki se 

beležijo s programsko opremo COBISS3/Izposoja. 

Izpisi za izposojo so razdeljeni v pet osnovnih skupin: 

 seznami članov 

 seznami gradiva 

 člani in gradivo 

 transakcije 

 blagajniško poslovanje 

 opomini 

A.2.1 Člani  

V skupini izpisov Člani je možno pripraviti sezname članov po različnih 

kriterijih. Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-C-01: Izbor članov je izpis seznama članov, ki smo jih poiskali in 

izbrali v iskalniku Iskanje – Član. 

 I-C-02: Aktivni člani je izpis seznama članov, pri katerih datum 

zadnjega obiska še spada v obdobje, ki smo ga določili pri parametru 

"Obdobje" ob pripravi izpisa. 

 I-C-03: Opombe pri članih je izpis seznama članov, ki smo jih 

poiskali in izbrali v iskalniku Iskanje – Član  in pri katerih je vpisana 

opomba. 

 I-C-04: Izbrisani člani je izpis seznama članov, katerih podatke smo 

izbrisali v določenem obdobju. Začetek in konec tega obdobja 

določimo ob pripravi izpisa. 

 I-C-05: Spremembe pri članih je izpis seznama članov, katerih 

podatke smo spremenili v določenem obdobju. Začetek in konec tega 

obdobja določimo ob pripravi izpisa. 

 I-C-06: Aktivni člani – po oddelkih je izpis seznama članov, pri 

katerih datum zadnjega obiska v izbranem oddelku še spada v obdobje, 

ki smo ga določili pri parametru "Obdobje" ob pripravi izpisa. Oddelek 

določimo ob pripravi izpisa. Izpis pripravljamo samo v knjižnicah z 

oddelki. 

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

podatki o izvedenem ažuriranju podatkov o vpisanih članih s podatki iz 

referenčne baze podatkov o študentih. Vhodna parametra pri pripravi 
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izpisa sta: datum ažuriranja (obvezen) in vrsta spremembe. V izpisu so 

najprej prikazani zbirni podatki o izvedenih spremembah pri članih, v 

nadaljevanju pa so za vsako vrsto spremembe navedeni seznami članov. 

A.2.2 Gradivo  

V skupini Gradivo je možno pripraviti različne sezname gradiva glede na 

transakcije. Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-G-01: Gradivo po transakcijah je izpis seznama gradiva, pri 

katerem so bile v določenem obdobju izvedene določene transakcije. 

Pred pripravo izpisa določimo vrsto transakcije in vrsto gradiva ter 

začetek in konec obdobja. 

 I-G-02: Najbolj iskano gradivo je izpis seznama najbolj iskanega 

gradiva (glede na število izposoj, podaljšanj roka izposoje in rezervacij) 

v določenem obdobju. V seznam se uvrsti petdeset najbolj iskanih 

naslovov. Pred pripravo izpisa določimo začetek in konec obdobja ter 

vrsto gradiva. 

 I-G-03: Gradivo v bibliobusu je izpis seznama gradiva, ki je bilo 

dostavljeno v bibliobus. Pred pripravo izpisa izberemo številko 

bibliobusa (privzeta vrednost je 1). 

 I-G-04: Neprosto gradivo v bibliobusu je izpis seznama gradiva, ki je 

bilo dostavljeno v bibliobus in je evidentirano pri članih (ni prosto). 

Pred pripravo izpisa izberemo številko bibliobusa (privzeta vrednost je 

1). 

A.2.3 Člani in gradivo  

V skupini Člani in gradivo je možno pripraviti različne sezname gradiva, ki je 

evidentirano pri članih. Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-CG-01: Člani z evidentiranim gradivom je izpis seznama tistih 

članov, ki imajo izposojeno gradivo. Pri pripravi izpisa lahko poiščemo 

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 
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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 iztekajočem se roku izposoje (e-pošta) je izpis 

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

rok izposoje v določenem obdobju. Pripravljena obvestila so namenjena 

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

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

člana. 

 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 
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posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če 

parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

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

transakcij pri izbranem članu v določenem obdobju. Za razliko od 

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

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

izkaznice spremeni. Pri pripravi izpisa določimo začetek in konec 

obdobja ter vrsto transakcije. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo 

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

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

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

izvoda gradiva v določenem obdobju. Pri pripravi izpisa določimo 

inventarno številko izvoda, začetek in konec obdobja ter vrsto 

transakcije. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za 

posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če 

parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

A.2.5 Blagajniško poslovanje 

V skupini Blagajniško poslovanje je možno pripraviti sezname v zvezi z 

blagajniškim poslovanjem. 

Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

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

storniranih poravnav terjatev v določenem obdobju. Pri pripravi izpisa 

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

oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni oddelek z vpisom 

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

pripravi za vse oddelke. Izpis vsebuje seznam vseh gotovinskih in 

negotovinskih poravnav terjatev v knjižnici v izbranem obdobju. Zajete 

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

vrednosti. Seznam negotovinskih poravnav zunaj knjižnice (npr. plačilo 

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

 I-IZV-01: Izpis Računi glave.txt je izpis zbirnih podatkov o izdanih 

računih pri gotovinskem plačevanju. Nahaja se v mapi Podatki za 

nadaljnjo obdelavo. Izpis pripravimo na zahtevo davčnega organa in je 

v skladu z zahtevami, ki jih predpisuje Pravilnik o zahtevah za 

računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in 

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

predložitev podatkov (UL RS 35/15 in popr. 42/13). Pri pripravi izpisa 

določimo začetek in konec obdobja. Po pripravi je treba izpis shraniti v 

besedilno datoteko. 

I-IZV-02: Izpis Računi postavke.txt je izpis podatkov o postavkah na 

izdanih računih pri gotovinskem plačevanju. Nahaja se v mapi Podatki 

za nadaljnjo obdelavo. Izpis pripravimo na zahtevo davčnega organa in 

je v skladu z zahtevami, ki jih predpisuje Pravilnik o zahtevah …. Pri 

pripravi izpisa določimo začetek in konec obdobja. Po pripravi je treba 
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izpis shraniti v besedilno datoteko. 

A.2.6 Opomini 

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

prejemnikov opominov. 

Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

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

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

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

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

tiskalnik prišlo do kakšnih problemov in je treba ponoviti izpis 

obrazcev.  

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

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

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

Pri pripravi izpisa se poleg obrazcev pripravi tudi seznam prejemnikov 

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

naslova, se obrazec z opominom namreč ne izpiše.  

 

Opozorilo: 

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

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

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

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

drugače ne bo možno pripraviti novih opominov.    

 

Opozorilo: 

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

vstavljen (predvsem pri kuvertah).    

 

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

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

gradivu z opominom. Pri pripravi izpisa vpišemo datum priprave 

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

različna datuma, so na seznamu vsi opomini pripravljeni za izbrano 

obdobje. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni 

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

določimo, se seznam pripravi za vse oddelke.  

Na obrazcih za opomine lahko poljubno spreminjamo različne vrste 

podatkov, zato lahko vsaka knjižnica prilagaja vsebino in delno tudi 

obliko obrazcev za svoje potrebe izdelave opominov. O možnostih 

priprave obrazcev za opomine si lahko preberemo v pogl. 8.5. 
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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 člana/mesecih 

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

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

 I-STA-C04: Obisk članov – po oddelku šole/mesecih 

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

 I-STA-C06: Aktivni člani – po kategoriji člana  

 I-STA-T01: Transakcije – po kategoriji člana/mesecih 

 I-STA-T02: Transakcije – po kategoriji člana/dnevih 

 

 

Podpoglavja: 

 Priprava in izpis 

 Opis posameznih statistik 
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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. 
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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 transakcije člana,
1
 ki so bile evidentirane v knjižnici, v 

istem oddelku v nekem določenem obdobju. Privzeta vrednost je 60 minut. V 

knjižnici z oddelki se obiski vodijo ločeno po posameznih oddelkih. Če je torej 

član v obdobju 60 minut obiskal dva oddelka knjižnice, se pri pripravi statistike 

obiska to šteje za dva obiska. Za posamezni oddelek lahko pripravimo seznam 

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

pripravi za vse oddelke. Podatki o številu obiskov so razvrščeni glede na 

kategorijo članov po posameznih mesecih. 

B.2.9 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 transakcije člana,
2
 ki so bile evidentirane v knjižnici, v 

istem oddelku v nekem določenem obdobju. Privzeta vrednost je 60 minut. V 

knjižnici z oddelki se obiski vodijo ločeno po posameznih oddelkih. Če je torej 

član v obdobju 60 minut obiskal dva oddelka knjižnice, se pri pripravi statistike 

obiska to šteje za dva obiska. Za posamezni oddelek lahko pripravimo seznam 

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

pripravi za vse oddelke. Podatki o številu obiskov so razvrščeni glede na 

kategorijo članov po posameznih dnevih. 

 

Nasvet: 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti drugačno 

obdobje za upoštevanje obiska člana.   

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. 

                                                      
1
 Upoštevajo se naslednje transakcije: vpis člana, sprememba podatkov o članu, sprememba številke 

izkaznice, izposoja na dom, izposoja v čitalnico, rezervacija neprostega gradiva,  rezervacija prostega 

gradiva, podaljšanje roka izposoje, sprememba datuma poteka, vračilo gradiva, začetek kroženja serijske 

publikacije, zaključek kroženja serijske publikacije. 
2
 Gl. opombo pod št. 1. 
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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 transakcije člana,
3
 ki so bile evidentirane v knjižnici v 

istem oddelku v nekem določenem obdobju. Privzeta vrednost je 60 minut. V 

knjižnici z oddelki se obiski vodijo ločeno po posameznih oddelkih. Če je torej 

član v obdobju 60 minut obiskal dva oddelka knjižnice, se pri pripravi statistike 

obiska to šteje za dva obiska. Za posamezni oddelek lahko pripravimo seznam 

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

pripravi za vse oddelke. Podatki o številu obiskov članov so razvrščeni glede 

na njihov oddelek šole po posameznih mesecih. 

B.2.12 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 transakcije člana,
4
 ki so bile evidentirane v knjižnici,  v 

istem oddelku knjižnice v nekem določenem obdobju. Privzeta vrednost je 60 

minut. V knjižnici z oddelki se obiski vodijo ločeno po posameznih oddelkih. 

Če je torej član v obdobju 60 minut obiskal dva oddelka knjižnice, se pri 

pripravi statistike obiska to šteje za dva obiska. Za posamezni oddelek lahko 

pripravimo seznam z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne 

določimo, se izpis pripravi za vse oddelke. Podatki o številu obiskov članov so 

razvrščeni glede na njihov oddelek šole po posameznih dnevih. 

B.2.13 I-STA-C06: Aktivni člani – po kategoriji 

člana  

 Izpis vsebuje statistiko aktivnih članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot 

aktivni člani se štejejo člani, ki so v izbranem obdobju obiskali knjižnico vsaj 

enkrat. Podatki o številu obiskov so razvrščeni glede na kategorijo člana. Za 

razliko od statistike I-STA-C03, kjer so podatki o aktivnih članih razvrščeni 

glede na skupine članov v šolskih knjižnicah (Učenci ali dijaki, Študenti in 

Drugi), so v statistiki I-STA-C06 podatki razvrščeni po posameznih 

kategorijah.  

V knjižnicah z oddelki lahko pripravimo izpis za posamezni oddelek z vpisom 

parametra "Oddelek knjižnice". 

 

 

                                                      
3
 Gl. opombo pod št. 1. 

4
 Gl. opombo pod št. 1. 
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B.2.14 I-STA-T01: Transakcije – po kategoriji 

člana/mesecih 

Izpis vsebuje statistiko transakcij, ki so bile evidentirane ob ažuriranju 

podatkov člana ali ob postopkih z gradivom (npr. izposoja, rezervacija ipd.) v 

izbranem obdobju. Za razliko od statistik obiska članov I-STA-C01, I-STA-

C02, I-STA-C04 in I-STA-C05 so v statistiko I-STA-T01 vključene vse 

transakcije pri istem članu v izbranem obdobju, ne glede na to, ali so bile 

evidentirane v obdobju 60 minut ali več v knjižnici ali preko COBISS/OPAC-a. 

Podatki o številu transakcij so razvrščeni glede na kategorijo članov po 

posameznih mesecih. Zato je pri parametru "Transakcija" smiselno izbrati 

katero od transakcij v zvezi s člani.  

V knjižnici z oddelki lahko pripravimo statistiko transakcij za posamezni 

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

se izpis pripravi za vse oddelke.  

B.2.15 I-STA-T02: Transakcije – po kategoriji 

člana/dnevih 

Izpis vsebuje statistiko transakcij članov, ki so bile evidentirane ob ažuriranju 

podatkov člana ali ob postopkih z gradivom (npr. izposoja, rezervacija ipd.) v 

izbranem obdobju. Za razliko od statistik obiska članov I-STA-C01, I-STA-

C02, I-STA-C04 in I-STA-C05 so v statistiko I-STA-T02 vključene vse 

transakcije pri istem članu v izbranem obdobju, ne glede na to, ali so bile 

evidentirane v obdobju 60 minut ali več v knjižnici ali preko COBISS/OPAC-a. 

Podatki o številu transakcij so razvrščeni glede na kategorijo članov po 

posameznih dnevih. Zato je pri parametru "Transakcija" smiselno izbrati katero 

od transakcij v zvezi s člani. 

V knjižnici z oddelki lahko pripravimo statistiko transakcij za posamezni 

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

se izpis pripravi za vse oddelke. 
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