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COBISS3/Izposoja 
Verzija V4.6-00, oktober 2010 

 
Seznam sprememb št. 2, oktober 2010 

 
 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 
   
Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

KAZALO  KAZALO/1–3 spremenjeno 

PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 

1   UVOD 1/1–2 spremenjeno 

2   NASTAVITEV PARAMETROV 2/1 spremenjeno 

2.5   Kontaktni podatki in informacije za 
COBISS/OPAC 

2.5/1 dodano 

2.6   Omejitve poslovanja 2.6/1–3 dodano 

3   ČLANI 3.1/1 spremenjeno 

3.1   Vpis člana 3.1/1–9 spremenjeno 

3.3   Brisanje podatkov o članu 3.3/1 spremenjeno 

3.5   Sprememba številke izkaznice 3.5/1 spremenjeno 

3.7   Sprememba oddelka šole 3.7/1–2 spremenjeno 

4.2   Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 4.2/1–5 spremenjeno 

4.4   Vračanje gradiva 4.4/1–2 spremenjeno 

4.5   Podaljšanje roka izposoje 4.5/1–2 spremenjeno 

4.6   Sprememba datuma poteka 4.6/1–2 spremenjeno 

4.8   Izpis zadolžnice 4.8/1 spremenjeno 

6   NASTAVITEV DATUMA IZVAJANJA 
POSTOPKOV 

6/1 spremenjeno  

7   BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE 7/1 dodano 

7.1   Vzdrževanje cenika 7.1/1–5 dodano 

7.2   Evidentiranje terjatev 7.2/1–4 dodano 

7.3   Poravnava terjatev in izpis računa 7.3/1–2 dodano 

7.4   Pregled terjatev 7.4/1 dodano 

7.5   Brisanje terjatev 7.5/1 dodano 

7.6   Storno poravnave terjatev 7.6/1 dodano 

7.7   Zaključitev blagajne in izpis blagajniške priloge 7.7/1 dodano 

7.8   Pregled blagajniških transakcij 7.8/1 dodano 

8 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN 
LOKALNO BAZO PODATKOV 

8/1 spremenjeno (le št. 
pogl.) 

8.1 COBISS3/Zaloga 8.1/1 spremenjeno (le št. 
pogl.) 

8.2 Lokalna baza podatkov 8.2/1 spremenjeno (le št. 
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pogl.) 

8.3 COBISS3/Medknjižnična izposoja 8.3/1 spremenjeno (le št. 
pogl.) 

8.4 COBISS/OPAC 8.4/1 spremenjeno (le št. 
pogl.) 

8.5 COBISS3/Upravljanje aplikacij 8.5/1 spremenjeno 

8.6 COBISS3/Izpisi 8.6/1–2 spremenjeno 

Dodatek A –  IZPISI Dodatek A/1–2 spremenjeno 

Dodatek A.2 –  Skupine in opis posameznih izpisov Dodatek A.2/1–4 spremenjeno 

Dodatek B –  STATISTIKE ZA IZPOSOJO Dodatek B/1 spremenjeno 

Dodatek B.1 –  Priprava in izpis Dodatek B.1/1 spremenjeno 

Dodatek B.2 –  Opis posameznih statistik Dodatek B.2/1–4 spremenjeno 
 
 
Opombe: 
V zvezi s spremembami v priročniku, objavljenimi na portalu, veljajo naslednja pravila: v poglavju, ki je navedeno 
v stolpcu "Naslov dela priročnika", se v nogi na vseh straneh zapiše nov datum; črte pri prejšnjih spremembah se 
zbrišejo; dodajo se le črte ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni 
označeno s črto.  
 
Pri "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika vsebina 
spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 
besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika, so navedne tudi strani (lihe ali 
sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  
 
Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 
mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 
spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 
pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati cela poglavja, navedena v stolpcu "Naslov dela 
priročnika". 
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COBISS3/Izposoja 
Verzija V4.6-00, oktober 2010 

 
Opis sprememb št. 2, oktober 2010 

 
 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 
stolpcu "Naslov dela priročnika".  
 
Opisi sprememb, ki niso vključeni v priročnik, so navedeni na koncu pod naslovom "Spremembe, ki niso posebej 
navedene v priročniku". 
 

1. Poglavje 1 Uvod  

Dopolnjen je seznam postopkov, ki so opisani v priročniku.  

 

2. Poglavje 2 Nastavitev parametrov  

Dopolnjen je seznam parametrov, ki jih lahko v knjižnici sami nastavimo.  

 

3. Poglavje 2.5 Kontaktni podatki in informacije za COBISS/OPAC 

Dodana je možnost vpisa in spreminjanja naslova spletne strani, na kateri knjižnice 
objavljajo kontaktne podatke in obvestila v zvezi s servisom Moja knjižnica v 
COBISS/OPAC-u, ter možnost vpisa e-naslova za obvestila o rezervaciji*. 

Opomba: Z znakom "*" označen podatek se bo upošteval ob vključitvi rezervacij v segment 
COBISS3/Izposoja. 

 
4. Poglavje 2.6 Omejitve poslovanja 

Dodana je možnost nastavitev omejitev za posamezne kategorije članov oziroma vrste 
gradiva. Določiti je možno: omejitev števila izposojenih izvodov na dom ali v čitalnico*, 
omejitev števila podaljšanj roka izposoje, ki velja za podaljšanje v okolju Moja knjižnica v 
COBISS/OPAC-u, v knjižnici, pri podaljšanju preko bibliofona* ali knjigomata*, omejitev 
števila rezervacij pri članu, ki velja za rezervacije v knjižnici ali v COBISS/OPAC-u*, 
omejitev števila rezervacij pri gradivu ali izvodu*, datum poteka članstva ter obdobje 
veljavnosti članstva. 

Opomba: Z znakom "*" označene omejitve se bodo upoštevale ob vključitvi postopkov, na 
katere se nanašajo. 

5. Poglavje 3.1 Vpis člana 

Ob vpisu novega člana je možno zaračunati terjatev za članarino oziroma evidentirati 
veljavnost članstva. 

3.1.2.3 Vnos podatkov o članstvu 
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Ob programskem evidentiranju terjatve za članarino se programsko vpiše datum podaljšanja 
članstva in nov datum poteka članstva.  

 
6. Poglavje 3.3 Brisanje podatkov o članu 

Dodano je opozorilo, da je za brisanje podatkov o članu potrebno posebno dovoljenje in da 
brisanje ni možno, če so pri članu evidentirane terjatve. 

 

7. Poglavje 3.5 Sprememba številke izkaznice 

Dodano je opozorilo, da je za spremembo številke izkaznice potrebno posebno dovoljenje. 

 

8. Poglavje 3.7 Sprememba oddelka šole 

Ime atributa "Oddelek/letnik" je spremenjeno v "Oddelek/letnik šole". 

 

9. Poglavje 4.2 Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 

Dopolnjen je seznam podatkov, ki se izpišejo v oknu Gradivo domače knjižnice: možnost 
izpisa oddelka zaposlitve člana ali oddelka šole in smeri izobraževanja (namesto kategorije 
člana), skupni znesek neporavnanih terjatev (v knjižnicah, ki imajo vključeno blagajno), 
datum poteka članstva in datum zadnjega obiska člana. Datum poteka članstva se izpiše v 
rdeči barvi, če je članstvo poteklo. V rdeči barvi se izpiše tudi datum zadnjega obiska, če je 
od njega preteklo več kot 1 leto, kar je opozorilo, da je treba preveriti ažurnost podatkov o 
članu.  

Dopolnjen je tudi opis podatka o številu dni zamude. 

 
10. Poglavje 4.4 Vračanje gradiva, 4.5 Podaljšanje roka izposoje in 4.6 

Sprememba datuma poteka 

Ob vrnitvi, podaljšanju roka izposoje in spremembi datuma poteka izposoje pri izvodu, ki 
mu je potekel rok izposoje, je možno evidentirati terjatev za zamudnino.  

 
11. Poglavje 4.8 Izpis zadolžnice 

Dodano je opozorilo, da se na zadolžnici v knjižnici z oddelki izpiše za člana samo gradivo, 
evidentirano v oddelku, v katerem smo trenutno prijavljeni.  

 

12. Poglavje 6 Nastavitev datuma izvajanja postopkov   

Po novem datum izvajanja postopkov v izposoji nastavljamo z objektno metodo. 
 

13. Poglavje 7 Blagajniško poslovanje  

V novem poglavju so opisani postopki v zvezi z blagajniškim poslovanjem: vzdrževanje 
cenika storitev, ročno in programsko evidentiranje terjatev, poravnava terjatev in izpis 



COBISS3/Izposoja Spremembe št. 2  
 

 
© IZUM, oktober 2010 5/5 

računa, pregled terjatev, brisanje terjatev, storno poravnave terjatev, zaključitev blagajne in 
izpis blagajniške priloge ter pregled blagajniških transakcij.  

 

14. Poglavje 8.5 COBISS3/Upravljanje aplikacij  

Spremenjen je opis zaradi sprememb pri vzdrževanju podatkov o uporabnikih sistema. Ti 
podatki se odslej vzdržujejo na portalu Izobraževanje.  
 

15. Poglavje 8.6 COBISS3/Izpisi  

Dopolnjen je seznam izpisov s statistikami za potrebe šolskih knjižnic in z izpisi za potrebe 
blagajniškega poslovanja. 
 

16. Dodatek A.2 Opis posameznih izpisov 

Dodana je možnost priprave izpisov v zvezi z blagajniškim poslovanjem. 
 
17. Dodatek B.2 Opis posameznih statistik 

Od B.2.6 do B.2.12 

Dodana je možnost priprave statistik o izposoji gradiva in aktivnosti članov zaradi 
izpolnjevanja Vprašalnika o dejavnosti šolskih knjižnic za Statistični urad Republike 
Slovenije ter priprave statistik izposoje gradiva in obiska članov glede na oddelek šole. 
Spremenjeno je ime parametra "Oddelek" v "Oddelek knjižnice". 

 
Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Hitra prijava v drug oddelek 

V knjižnicah z oddelki je odslej možno spremeniti oddelek prijave tudi tako, da v razredu 
Oddelek uporabimo metodo Prehod v drug oddelek. Sprememba je opisana v priročniku 
Osnovna navodila COBISS3 v pogl. 5.2.  

Nova kontrola ob spremembi oddelka prijave 

V knjižnicah z oddelki je odslej vključena kontrola nastavitve datuma izvajanja postopkov 
ob spremembi oddelka prijave. Če je datum izvajanja postopkov različen od današnjega, se 
izpiše opozorilo. 
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