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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 LOAN_EDT –  

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 

 

  



 



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, december 2014 3.1-1 

 

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 LOAN_OPER – 

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 

LOAN_OCLC – dodelitev privilegija za dostop do baz podatkov OCLC. 

 Oprostitev članarine 

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

ne obračuna. Ker je obračunavanje članarine vezano na kategorijo 

članov, je smiselno privilegij dodeliti samo posameznim članom tistih 

kategorij, pri katerih sicer članarino obračunavamo. 

 Oprostitev izposojnine 

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

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

vrsto gradiva zaračunavamo. 

 Oprostitev opominov 

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

izposoje, prav tako se mu stroški opominov ne zaračunajo. 

 Oprostitev zamudnine 

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

roka izposoje, zamudnina ne obračunava. 
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 Oprostitev stroškov rezervacije 

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

obračunajo stroški rezervacije. 

 

Opozorilo:  

Za urejanje navedenih privilegijev potrebujemo pooblastilo LOAN_PRV1 

– dodelitev privilegijev pri članu. Če nimamo pooblastila LOAN_PRV1, 

lahko dodeljene privilegije samo pregledujemo, ne moremo pa jih 

spreminjati. 

 

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). 
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Opozorilo:  

Za urejanje navedenih omejitev potrebujemo pooblastilo LOAN_PRV2 – 

dodelitev omejitev pri članu. Če nimamo pooblastila LOAN_PRV2, lahko 

dodeljene omejitve samo pregledujemo, ne moremo pa jih spreminjati. 

 

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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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 LOAN_DELETE –  

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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3.5 SPREMEMBA ŠTEVILKE IZKAZNICE 

V primeru izgube članske izkaznice lahko članu izdamo novo člansko 

izkaznico. Podatkov o članu v tem primeru ni treba ponovno vpisovati, 

spremenimo samo številko izkaznice. 

 

Opozorilo: 

Za spreminjanje številke izkaznice potrebujemo pooblastilo LOAN_RENAME 

–  sprememba številke izkaznice.  

 

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana na enega izmed možnih 

načinov (gl. pogl. 3.6). 

2. Na izbranem članu uporabimo metodo Sprememba številke izkaznice iz 

priročnega menija. 

Odpre se okno Številka izkaznice, kjer članu na enak način kot ob vpisu 

dodelimo novo številko izkaznice (gl. pogl. 3.1.1). 

 

Opozorilo: 

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

možen!   

 

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

Odpre se urejevalnik za člana, kjer se že izpiše nova številka člana. Po 

potrebi spremenimo še druge podatke.  

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

5. Če smo spreminjali druge podatke o članu, zapustimo urejevalnik s klikom 

na gumb V redu, drugače pa s klikom na gumb Prekliči.  

Stara številka izkaznice se programsko shrani v Neveljavne številke.  

 

Opozorilo: 

Stare številke ne moremo dodeliti novemu članu. Če uporabimo neveljavno 

številko za identifikacijo člana, se izpiše ustrezno opozorilo.  

 

Postopek 
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3.7 SPREMEMBA ODDELKA ŠOLE 

Pri članih šolskih knjižnic ob začetku novega šolskega leta običajno spremenijo 

podatek o oddelku šole. Podatek o oddelku šole je možno spremeniti na dva 

načina: 

 ročno,  s spremembo vrednosti  atributa "Oddelek/letnik šole" v 

urejevalniku Član za posameznega člana 

 programsko, z uporabo metode Spremeni oddelek šole v razredu Član 

za več članov hkrati (lahko tudi za vse) 

 

Opozorilo: 

Za uporabo metode Spremeni oddelek šole potrebujemo pooblastilo 

LOAN_DELETE – brisanje članov.   

 

Seznam oddelkov šole mora biti vpisan v lokalnem šifrantu Razred, razrednik 

(CODE 310).  

Spremembo oddelka šole izvedemo na naslednji način: 

 

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

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

2. Določimo pravila za spremembo. 

V posameznih vrsticah  tabele se v dveh stolpcih izpišejo vsi oddelki šole iz 

lokalnega šifranta Razred, razrednik (CODE 310). V stolpcu Po spremembi 

iz spustnega seznama izberemo oddelek šole, v katerega naj se spremeni  

določeni oddelek šole pri članih. Če vrednosti ne spremenimo, bo oddelek 

šole po izvedbi postopka ostal isti. Prav tako se podatek o oddelku šole ne 

bo spremenil pri članih tistih oddelkov šole, za katere ne obstaja preslikava 

v tabeli. V tabeli lahko določimo tudi, kako naj se spremeni oddelek šole za 

člane, ki so zaključili šolanje (npr. Z – zaključeno), če jih ne želimo brisati..   

3. Shranimo tabelo s klikom na gumb V redu.  

Odpre se okno Izberi seznam članov, v katerem sta že označena dva 

kontrolna seznama, ki naj se pripravita ob izvedbi postopka: Seznam članov 

pred spremembo in Seznam članov po spremembi. Če ne želimo izpisa teh 

seznamov, brišemo oznaki pred seznamoma. 

4. Postopek nadaljujemo s klikom na gumb V redu. 

Odpre se okno Sprememba oddelka šole. 

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

Med izvajanjem postopka se v tem oknu izpisujejo programska sporočila. 

 Če smo v oknu Izberi seznam članov izbrali pripravo izpisa Seznam 

članov pred spremembo, se odpre okno Pregled in pošiljanje izpisa, 

Postopek 

  

Pogoj  
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kjer je priporočljivo izpis najprej shraniti  (gumb Shrani ali Shrani 

kot) in nato po potrebi izpisati na tiskalnik (gumb Pošlji). Seznam 

vsebuje podatke o članih in oddelkih šole pred spremembo in ga lahko 

uporabimo za preverjanje pravilnosti izvedbe postopka. 

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

ustrezno sporočilo. 

 Če smo v oknu Izberi seznam članov izbrali pripravo izpisa Seznam 

članov po spremembi, se odpre okno Pregled in pošiljanje izpisa, kjer 

je priporočljivo izpis najprej shraniti  (gumb Shrani ali Shrani kot) in 

nato po potrebi izpisati na tiskalnik (gumb Pošlji). Seznam vsebuje 

podatke o članih in oddelkih šole po spremembi in ga lahko uporabimo 

za preverjanje pravilnosti izvedbe postopka.  

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

 

Ob spremembi oddelka šole se evidentira transakcija spremembe podatkov pri 

članu. Zato lahko pripravimo seznam članov, ki smo jim s postopkom 

spremenili oddelek šole, tako da v segmentu COBISS3/Izpisi izberemo izpis   

I-C-05: Spremembe pri članih . V seznamu se pri posameznem članu izpišeta 

stara in nova vrednost atributa "Oddelek/letnik šole". 

 

Opozorilo: 

Spremembo oddelka šole je priporočljivo izvesti pred vpisom novih članov iz 1. 

letnika oziroma 1. razreda, da ne pomešamo starih in novih prvošolcev. Če te 

nove člane kljub temu vpisujemo prej, vpišemo v polje "Oddelek/letnik" posebno 

oznako (npr. N1.a) ali pa polje pustimo prazno. Če smo člane novih 1. letnikov 

oziroma razredov že vpisali in jih nismo posebej označili, je smiselno v tabeli 

oddelkov šole pustiti preslikavo za te oddelke šole nespremenjeno. 
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Opozorilo: 

Za paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih potrebujemo pooblastilo 

LOAN_DEL_INACT –  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 

  



COBISS3/Izposoja COBISS 

 

3.8-4 © IZUM, december 2014 

 

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 LOAN_DEL_INACT –  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 

  



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, december 2014 3.9-1 

 

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  

LOAN_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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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 LOAN_RES – urejanje seznama rezervacij 

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

knjižnice za člana, za katerega želimo spremeniti mesto rezervacije 

 

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

rezervacije. 

Odpre se okno Sprememba mesta rezervacije, v katerem se izpiše 

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

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

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

seznamu rezervacij. 

3. Spremembo shranimo s klikom na gumb V redu. 

Vrnemo se v okno Vpogled v stanje gradiva. 

4.13.3 Obdelava rezervacij 

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

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

v segmentu COBISS3/Izposoja izvedli izposojevalci oziroma so nastale na 

osnovi zahtevkov v medknjižnični izposoji, je priporočljivo redno pripravljati 

seznam novih in preklicanih rezervacij. Seznam je smiselno pripravljati vsaj 

enkrat dnevno. Na osnovi tega seznama premaknemo rezervirano gradivo na 

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

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

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

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

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

uporabljajo segment COBISS3/Medknjižnična izposoja, se na seznamu izpiše 

tudi gradivo, ki je bilo rezervirano za medknjižnično izposojo. 

 

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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5 ŠTEVCI 

Pri vpisu novih članov lahko številko izkaznice dodelimo s programskim 

števcem, ki nam ponudi prvo prosto številko izkaznice glede na zadnjo 

številko, dodeljeno s programskim števcem. Če se pojavi okvara števca 

(neustrezna številka v "Išči od"), lahko števec ročno spremenimo. Za ročno 

nastavitev števca je potrebno pooblastilo LOAN_OPER – nastavitev spodnje 

meje števca. 

V knjižnici z oddelki, ki vodi evidenco članov ločeno po oddelkih, se števec 

nastavlja za vsak oddelek posebej. 

  

1. V razredu Števci poiščemo in izberemo števec. 

Ker je v razredu samo en objekt (števec), ga lahko na delovno področje 

naložimo z dvojnim klikom na razredu Števci. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Števci. 

3. Pri "Števec za Išči od" vpišemo ustrezno številko. 

4. Shranimo spremembo. 

Številka, ki smo jo vpisali, se bo pri vpisu naslednjega novega člana 

izpisala v "Išči od". 

 

Opozorilo: 

Sprememba števca se uporablja samo v knjižnicah, v katerih novim članom ob 

vpisu številko izkaznice dodelijo s programskim števcem.  

 

Postopek 
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7.1 VZDRŽEVANJE CENIKA 

Če uporabnikom knjižnice zaračunavamo katero od knjižničnih storitev,  

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

Osnova za zaračunavanje storitev je trenutno veljavni cenik, razen pri 

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

so bili v veljavi v obdobju zamude. 

 

Opozorilo: 

Za vzdrževanje cenika potrebujemo pooblastilo CRO_PL –  vzdrževanje 

cenika.  

 

7.1.1 Vpis cenika 

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

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

prenosa podatkov.  

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

vse oddelke ali pa ima vsak oddelek svoj cenik. Možnost vpisa cenikov za vsak 

oddelek posebej se vključi na zahtevo knjižnice s posebnim parametrom. 

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

pripravi, v veljavi ali v arhivu. 

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

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

oddelkov nadaljujemo postopek s točko 4. 

2. Določimo veljavnost cenika. 

Izbiramo lahko med: 

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

za vse oddelke 

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

pripravljamo cenik 

Če je vključen parameter za ločene cenike po oddelkih, lahko izbiramo 

samo med posameznimi oddelki. 

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

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

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

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

in kliknemo gumb Nov objekt.  

Postopek 

 
Postopek 

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

6. Shranimo podatke. 

 

Cenik 

 v pripravi 

7.1.1.1 Izbira skupine storitev ali terjatev 

Na zavihkih lahko izbiramo med naslednjimi skupinami storitev ali terjatev: 

 Storitve/terjatve – kategorija člana (I) 

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

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

novo izkaznico. 

 Storitve/terjatve – vrsta gradiva (I) 

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

izberemo, če vpisujemo ceno za izposojevalnino ali obrabnino, 

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

opomina, če zaračunavamo stroške opomina za vsak izvod posebej 

 Storitve/terjatve – enota (I) 

V tej skupini vpisujemo cene opominov (če zaračunavamo stroške 

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

obveščanja o prispelem rezerviranem gradivu in rezervacij prostih 

izvodov. 

 Storitve/terjatve – drugo (I) 

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

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

 Storitve/terjatve – skupina (MI) 

V tej skupini vpisujemo cene storitev medknjižnične izposoje. 

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

pogl. 11.3). 

7.1.1.2 Vnos in spreminjanje storitve ali terjatve 

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

Odpre se urejevalnik Storitve/terjatve – skupina. 

2. V šifrantu  izberemo vrsto storitve ali terjatve.  

Če izberemo vrsto storitev ali terjatev, ki ne ustreza izbrani skupini storitev 

ali terjatev, se izpiše opozorilo. 

3. V šifrantu izberemo cenovni razred. 

Status cenika po 

kreiranju  

Postopek 
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7.5 BRISANJE TERJATEV 

Evidentirane terjatve do člana lahko brišemo v oknu Evidentiranje in 

poravnava terjatev. V seznamu evidentiranih terjatev z miško označimo eno 

ali več terjatev in kliknemo na gumb Briši terjatev. 

 

Opozorilo: 

Za brisanje terjatev potrebujemo pooblastilo CRO_DEL –  brisanje terjatev.  
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7.6 STORNO PORAVNAVE TERJATEV 

Če smo poravnavo terjatve evidentirali pomotoma ali z nepravilnim zneskom, 

jo lahko storniramo (prekličemo). Storno poravnave terjatve pomeni, da se pri 

članu terjatev (oziroma več terjatev) spet evidentira kot neporavnana. Storno se 

namreč nanaša na posamezni račun, kar pomeni, da je bilo lahko ob eni 

poravnavi plačanih več različnih terjatev. 

Za poravnavo terjatev blagajna še ni bila zaključena. V knjižnicah z oddelki 

lahko storniramo v določenem oddelku samo tiste poravnave terjatev, ki so bile 

tudi evidentirane v tem oddelku.  

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana.  

2. Izberemo metodo Objekt / Evidentiranje in poravnava terjatev. 

Odpre se okno Evidentiranje in poravnava terjatev. 
 

Nasvet: 

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

imenom člana. 

 

3. Kliknemo na gumb Preglej poravnane terjatve.  

Odpre se okno Parametri za pregled, kjer izberemo oddelek (v knjižnicah 

z oddelki) in obdobje, za katerega nas zanimajo poravnane terjatve.   

4. Potrdimo s klikom na gumb V redu.   

Odpre se okno Poravnane terjatve, v katerem je seznam poravnanih 

terjatev glede na parametre, ki smo jih vpisali. 

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

Storniraj.  

Odpre se okno Storniraj, kjer se izpišejo podrobnosti. V tem oknu s 

klikom na gumb Pošlji potrdimo storno in izpišemo storniran račun. S 

klikom na gumb V redu samo potrdimo storno brez izpisa. S klikom na 

gumb Prekliči lahko storno prekličemo.  

Storniran račun lahko poiščemo v iskalniku razreda Račun, tako da pri 

iskalnem polju "Račun storniran" označimo Da. Na delovnem področju se tak 

račun izpiše v rdeči barvi. Stanje blagajne se zmanjša za storniran znesek. 

 

Opozorilo: 

Za storno poravnave terjatev potrebujemo pooblastilo CRO_CAN –  storno 

poravnave terjatev.  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Pogoj 

 

Postopek 
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Opozorilo: 

Negotovinske poravnave terjatev, izvedene s plačilom zunaj knjižnice, ne 

moremo stornirati.   

 

 

Če smo članu pomotoma evidentirali terjatev, katere poravnavo smo stornirali, 

jo brišemo (gl. pogl. 7.5).  

 

Kako naprej ... 
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7.7 ZAKLJUČITEV BLAGAJNE IN IZPIS BLAGAJNIŠKE 

PRILOGE 

Konec dneva oziroma ob zaključku dela posameznega uporabnika zaključimo 

blagajno in izpišemo blagajniško prilogo. Iz blagajniške priloge je razvidno 

stanje blagajne ob zaključku  in seznam vseh poravnanih terjatev vključno s 

storniranimi poravnavami.  

Blagajna še ni bila zaključena.  

1. Označimo razred Stanje blagajne. 

2. Izberemo metodo Razred / Zaključi blagajno.  

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

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

smo trenutno prijavljeni. Za vsako nezaključeno blagajno se izpišejo 

podatki o oddelku, uporabniškem imenu, začetnem datumu in trenutnem 

znesku gotovine ter negotovine v blagajni.  

3. Z miško označimo in izberemo blagajno. 

Za izbrano blagajno je možno izpisati podrobnosti oziroma jo zaključiti. 

Pred zaključkom blagajne je priporočljivo preveriti seznam računov. 

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

seznamom nezaključenih računov za izbrano blagajno.  

Preverimo seznam računov in končno stanje gotovinskih ter negotovinskih 

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

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

izpisu I-BP-01: Blagajniška priloga. 

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

Zaključi. 

Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, zaključimo blagajno in izpišemo 

blagajniško prilogo.  

 

Opozorilo: 

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

terjatve na že zaključenem računu.  

 

Opozorilo: 

Za zaključitev blagajne potrebujemo pooblastilo CRO_CCR –  zaključitev 

blagajne.  

 

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

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

poslovanje.  

Pogoj 

 

 
Postopek 
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8.1 PRIPRAVA OPOMINOV 

Postopek priprave opominov omogoča programsko evidentiranje opominov za 

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

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

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

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

 

Primer:  

Član prejme opomin glede na nastavitve tolerančnih obdobij za posamezne 

opomine v tabeli časovnih parametrov: 

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

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

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

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

 

Knjižnica lahko pošlje članom največ 4 opomine. Koliko opominov bo 

pošiljala, se na zahtevo knjižnice določi s posebnim parametrom.  

Prav tako knjižnica sama določi ceno in način zaračunavanja stroškov 

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

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

je član prejel posamezni opomin. 

Ob izvedbi postopka priprave opominov prejme član opomin za gradivo s 

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

 član nima privilegija Oprostitev opominov  

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

obdobje za 1. opomin v tabeli časovnih parametrov (če tolerančno 

obdobje ni določeno, prejme član 1. opomin naslednji dan po poteku 

roka izposoje) 

 od datuma prejema predhodnega opomina je poteklo več časa, kot je 

tolerančno obdobje za določen opomin (2., 3. in 4.) v tabeli časovnih 

parametrov (če tolerančno obdobje ni določeno, prejme član višji 

opomin dan kasneje, kot je prejel predhodni opomin) 

 za gradivo član še ni prejel zadnjega opomina, ki ga knjižnica pošilja 

 

Opozorilo: 

Za pripravo opominov potrebujemo pooblastilo LOAN_OVR – izdelava 

opominov.  

 

 

 

 

 

 

Pogoj 
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Opozorilo: 

Postopek priprave opominov je možno izvesti samo enkrat dnevno. Prav tako ni 

možno pripraviti opominov, če predhodno pripravljenih opominov še nismo 

izpisali na tiskalnik. 

 

1. Označimo razred Opomini in izberemo metodo Razred / Pripravi 

opomine.  

Odpre se okno Priprava opominov, v katerem se izpiše datum zadnje 

priprave opominov. V knjižnicah z oddelki se izpiše seznam oddelkov, do 

katerih imamo dostop s svojim uporabniškim imenom, in podatki o zadnji 

pripravi opominov za posamezni oddelek.  

Če smo opomine že pripravili, nismo pa jih še poslali, se v desnem oknu 

izpiše opozorilo.  

2. S klikom na gumb Pripravi sprožimo postopek priprave opominov. 

V knjižnicah z oddelki pred tem izberemo oddelek, v katerem želimo 

pripraviti opomine. Izberemo lahko tudi več oddelkov ali vse oddelke 

hkrati. 

 

Opozorilo: 

Med postopkom priprave opominov ne moremo izvajati hkrati drugih 

postopkov, zato je priporočljivo pripravljati opomine zunaj delovnega časa 

knjižnice oziroma sprožiti postopek z zakasnitvijo. Postopek priprave opominov 

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

Ko je priprava opominov končana, prejmemo obvestilo na svoj e-naslov. 

 

3. Počakamo, da se odpre okno Priprava opominov je končana. 

V oknu se izpiše kratka statistika pripravljenih opominov. Če smo sprožili 

postopek priprave za več oddelkov hkrati, se izpiše kratka statistika 

priprave za posamezne oddelke. 

4. Po kliku na gumb V redu se odpre okno Pošiljanje opominov. 

Pripravljene opomine je smiselno čim prej poslati. Opomini se pripravljajo 

na osnovi vnaprej definiranih obrazcev (gl. pogl. A.2.6).  

V knjižnicah z oddelki lahko za pošiljanje izberemo opomine, pripravljene 

v posameznih oddelkih. 

Če opominov še ne želimo poslati, kliknemo gumb Zapri.  

5. V oknu Opozorilo se od nas zahteva še potrditev pošiljanja opominov.  

 

Opozorilo: 

Preklic poslanih opominov ni možen!   

 

Opomini se pošljejo na izbrano destinacijo (običajno je to tiskalnik). 

Podatki o tem, ali je član dobil opomin, so vidni v evidenci gradiva pri članu 

(okno Gradivo domače knjižnice): 

  
 

 

Postopek 
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 v zgornjem desnem kotu se izpiše indikator opomb OVR; v knjižnicah 

z oddelki se ta indikator izpiše, če ima član opomin v katerem koli 

oddelku; indikator OVR se programsko zbriše, ko pri članu ni več 

evidentiranega nobenega opomina  

 v seznamu gradiva se pri izvodu v stolpcu Rok/Op (7. stolpec) izpiše 

datum prejema zadnjega opomina 

 v seznamu gradiva se pri izvodu v stolpcu Zam/Op/Št (8. stolpec) 

izpiše številka zadnjega prejetega opomina 

 

Podatki o tem, ali je član dobil opomin, so vidni tudi pri podatkih o članu 

(urejevalnik Član): 

 na zavihku Splošno je izpolnjeno potrditveno polje "Neporavnani 

opomini"; ta vrednost se spremeni programsko, ko član nima več 

evidentiranega nobenega opomina 

 na zavihku Info se pri "Datum zadnjega opomina" izpiše datum, ko je 

bil članu poslan zadnji opomin 

 na zavihku Info se pri "Štev. prejetih opominov" izpiše skupno število 

opominov, ki jih je član prejel do tega dne; v tem številu so zajeti 

poravnani in neporavnani opomini 

 na zavihku Info je izpolnjeno potrditveno polje "Prejeti opomini", če je 

član do tega dne prejel vsaj en opomin; vrednost se vpiše programsko 

in jo lahko spremenimo, če ročno zbrišemo podatke o prejetih 

opominih pri članu (gl. pogl. 8.4) 

 v knjižnicah z oddelki so podatki o številu prejetih opominov in 

datumu zadnjega opomina vidni v oknu Podrobnosti po oddelkih, če 

izberemo posamezni oddelek in kliknemo gumb Pokaži. 

 

Podatki o posameznih prejetih opominih so vidni tudi, če na delovnem 

področju izberemo med povezavami pri članu mapo Opomini ali če izberemo 

metodo Briši prejete opomine (gl. pogl. 8.4). 

Če knjižnica članom zaračunava stroške opominov, se ob pripravi opominov 

programsko evidentira terjatev za opomin. Vpogled v terjatve za opomine je pri 

izbranem članu možen z metodo Evidentiranje in poravnava terjatev (gl. 

pogl. 7.4).  

 

Nasvet: 

Pripravljene opomine lahko poiščemo tudi v razredu Opomini z metodo 

Razred / Išči.  Barva izpisanih podatkov o opominu označuje status opomina. 

Če je bil opomin pripravljen, ni pa še bil poslan (v okviru postopka priprave 

opomina ali z metodo Opomin / Pošlji opomine), se izpiše v rdeči barvi. Če je 

opomin že poslan, se izpiše v črni barvi, če pa je vrnjeno že vse gradivo z 

opomina, se opomin izpiše v zeleni barvi. 
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8.3 PREKLIC PRIPRAVE OPOMINOV 

Če ugotovimo, da smo opomine izdelali pomotoma, lahko postopek priprave 

prekličemo in se vrnemo na stanje pred pripravo opominov.  

Za preklic priprave opominov morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

 našemu uporabniškemu imenu je dodeljeno pooblastilo LOAN_OVR – 

izdelava opominov  

 opomini še niso bili poslani 

 brisati je možno samo opomine, ki so bili nazadnje pripravljeni 

 

1. Označimo razred Opomini in izberemo metodo Razred / Prekliči 

pripravo opominov.  

Odpre se okno Preklic priprave opominov, v katerem se izpiše datum 

zadnje priprave opominov. V knjižnicah z oddelki se izpiše seznam 

oddelkov, do katerih imamo dostop s svojim uporabniškim imenom, in 

podatki o zadnji pripravi opominov za posamezni oddelek.   

2. Označimo pripravo opominov, ki jo želimo preklicati. 

V knjižnicah z oddelki lahko za preklic označimo pripravo v enem oddelku, 

več oddelkih ali v vseh hkrati. 

3. S klikom na gumb Prekliči sprožimo postopek preklica opominov. 

 

Opozorilo: 

Postopek preklica priprave opominov lahko sprožimo tudi kasneje, tako da 

vpišemo datum in uro pri "Čas aktiviranja".   

 

4. Počakamo, da se odpre okno Preklic priprave opominov je končan. 

V oknu se izpiše kratka statistika preklicanih opominov. Če smo sprožili 

postopek preklica za več oddelkov hkrati, se izpiše kratka statistika 

preklicanih opominov za posamezne oddelke. 

V postopku preklica se zbrišejo opomini, ki so bili pripravljeni za izbrani 

datum. To pomeni, da se zbrišejo podatki o opominu pri članu in gradivu, za 

katero je ta član prejel opomin, hkrati se zbriše tudi terjatev za opomin.  

Pogoj 

 

 

Postopek 
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8.4 BRISANJE POSAMEZNEGA OPOMINA 

Posamezni opomin se pri članu lahko zbriše na dva načina: 

 programsko ob vrnitvi gradiva, za katero je prejel opomin 

Ob vrnitvi gradiva se podatki o prejetem opominu pri gradivu zbrišejo 

programsko. Če je član prejel isti opomin za več izvodov gradiva, se 

podatki o opominu pri članu zbrišejo šele, ko je vrnjen zadnji izvod 

gradiva, za katero je bil izdan opomin. Terjatev za opomin pa ostane 

evidentirana, dokler je član ne poravna. 

 ročno z brisanjem posameznega opomina pri izbranem članu 

Postopek ročnega brisanja je opisan v nadaljevanju. 

 

 

Opozorilo: 

Za ročno brisanje opominov potrebujemo pooblastilo LOAN_OVR – izdelava 

opominov.  

 

Pri članu je možno brisati samo opomine za gradivo, ki je bilo že vrnjeno 

(zeleni opomini) in opomine, ki še niso bili poslani (rdeči opomini). V 

knjižnicah z oddelki  lahko brišemo samo opomine  v tistih oddelkih, do katerih 

imamo dostop s svojo uporabniško šifro. 

 

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana. 

2. Izberemo metodo Objekt / Briši prejete opomine.  

Odpre se okno Brisanje prejetih opominov s seznamom opominov. V 

knjižnicah z oddelki se izpišejo vsi opomini, ne glede na to, v katerem 

oddelku jih je član prejel. 

3. Označimo enega ali več opominov in ga zbrišemo s klikom na gumb 

Izberi.  

Podatki o opominu pri članu se zbrišejo, hkrati se zbriše tudi terjatev za 

opomin, če je bila evidentirana programsko. 

  
 

 

Postopek 

Pogoj 
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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 LOAN_OVR – 

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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9.2 COBISS3/MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 

Člani knjižnice se v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja pojavljajo kot 

naročniki gradiva.  

Pri članu lahko izvedemo postopke v medknjižnični izposoji, če imamo 

pooblastilo ILL_BASIC – izvedba vseh postopkov v segmentu.  

V seznamu evidentiranega gradiva v oknu Gradivo domače knjižnice je vidno 

tudi gradivo domače knjižnice, ki smo ga rezervirali ali izposodili članu po 

medknjižnični izposoji. Gradivo, ki je rezervirano za medknjižnično izposojo, 

ima lahko status  o – rezerviran prost izvod, w – čaka na polici (rezervacija) ali 

r – rezervirano neprosto gradivo. Gradivo, ki je izposojeno po medknjižnični 

izposoji, pa ima status m – izposojeno po MI. 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. Te postopke je treba izvesti 

v medknjižnični izposoji. 

Podatki o rezervacijah za medknjižnično izposojo so vidni v seznamu 

rezervacij, ki ga izpišemo z metodo Preglej, in pri izpisu rezultatov iskanja 

gradiva v oknu Katalog.  
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