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4.13  VODENJE EVIDENCE IZPOSOJE KOMPLETOV 

Knjižnice povežejo enote gradiva v komplet, kadar želijo, da se vse enote 

kompleta izposojajo, vračajo, podaljšujejo in rezervirajo hkrati in pod enakimi 

pogoji. Pri kompletu je treba določiti t. i. vodilno enoto, ki opredeljuje skupne 

lastnosti kompleta: 

 za komplet velja, da je gradivo takšne vrste, kot je določeno za vodilno 

enoto kompleta. Vrsto gradiva določa bibliografski zapis za vodilno 

enoto ali fizična oblika vodilne enote, ki je določena v elementu \o 

podpolja 996/997g  

 pri izposoji kompleta se pri vseh enotah upoštevajo pogoji za izposojo 

(časovni parametri, 996/997p, 996/997q, 996/997u in nastavitve v 

tabeli pq), kot so določeni za vodilno enoto kompleta 

 pri evidentiranju terjatev se terjatev za celoten komplet obračuna samo 

enkrat pod pogoji, ki veljajo za vodilno enoto kompleta 

 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) 

 pri opominih se zabeleži opomin za vsako enoto kompleta posebej, 

stroški opomina pa se obračunajo samo pri vodilni enoti kompleta 

 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. Odčitati moramo vsako 

enoto kompleta posebej, nato se pri članu evidentirajo vse enote z enakim 

rokom vrnitve. Upošteva se čas izposoje, ki velja 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. Po aktiviranju ukaza za vračilo gradiva RETURN lahko 

odčitamo katero koli enoto kompleta, da se odpre seznam vseh enot kompleta. 

Odčitati moramo vsako enoto posebej. Ko odčitamo vse enote kompleta, se po 

potrditvi 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.  

 

Opozorilo: 

Vračilo nepopolnega kompleta s čitalnikom RFID in na knjigomatu ni možno. 

Prav tako ni možno vračilo posameznih enot kompleta na osnovi izbora z 

ukazom RETURN/CURRENT v okolju Izposoja/evidenca gradiva člana. 
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Pri podaljšanju roka izposoje (ukaza PROLONG in PROLONG/ALL) in 

določitvi novega datuma vrnitve (ukazi RETDATE, RETDATE/ALL in 

PERIOD) se upošteva čas podaljšanja za vodilno enoto kompleta in enak rok 

vrnitve določimo vsem enotam kompleta. 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 izposojenega kompleta se pri članu evidentirajo z 

inventarno številko vodilne enote v obliki #<inventarna_številka>#. 

Pri članu evidentiramo rezervacijo prostega kompleta, tako da evidentiramo vse 

enote kompleta s statusom O. Komplet lahko rezerviramo tudi prek kataloga. V 

seznamu zadetkov izberemo zaporedno številko pred oznako kompleta in s tem 

rezerviramo celoten komplet. Pri brisanju rezervacije gradiva zbrišemo 

rezervacijo za vse enote kompleta hkrati.   

4.13.1  Izposoja kompleta 

V okolju izposoje lahko pri izbranem članu aktiviramo izposojo kompleta na 

dom (ukaz CIRCULATE) ali v čitalnico (ukaz READINGROOM). Odčitamo 

inventarno številko ali številko za izposojo katere koli enote kompleta, da se 

odpre okno s seznamom enot v kompletu. 

Odčitati moramo vsako enoto kompleta posebej. Ko odčitamo zadnjo enoto, 

nam program sporoči, da so označene vse enote kompleta. Izposojo kompleta 

potrdimo s tipko K. Pri članu se evidentirajo vse enote kompleta z enakim 

rokom vrnitve (gl. sliko 4.13 - 2), pri čemer se upošteva čas izposoje za vodilno 

enoto kompleta.  

  

 

Slika 4.13 - 1: Odčitavanje enot kompleta 
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Slika 4.13 - 2: Izposoja kompleta na dom 

 

Če je za vrsto gradiva vodilne enote kompleta določena izposojevalnina ali 

obrabnina, jo evidentiramo samo enkrat za celotni komplet, in sicer pod pogoji, 

ki veljajo za vodilno enoto. Če je vodilna enota pogojno dostopna za izposojo 

na dom, program pri postopku izposoje na to opozori. Komplet lahko 

izposodimo šele, ko potrdimo pogojno izposojo. 

Če pri postopku izposoje ne odčitamo vseh enot kompleta in s tipko K 

zaključimo označevanje enot, nas program na to opozori in postopek izposoje 

prekine.   

 

Opozorilo: 

V okolju kataloga kompleta ni mogoče izposoditi.  

 

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 996/997d).  

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.  

 

 

 

 

Zadolžnica 
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COBISS              MARIBOR, 19.12.2012 15:17 

 

Testna baza za izposojo, Maribor  

Prešernova ul. 22 

Študijski oddelek 

Tel. 02 2520 333 

Davna številka: 12345678 

 

0100008 Krajnc Janez  

 

              SEZNAM GRADIVA 

 

Izposojeno gradivo           vrniti do/tip 

------------------------------------------ 

Franzosisch ganz leicht     09.01.2013 knj 

 IN=5100317  

 Komplet: 1; enota 1/5  

 Komplet: 1; enota 2/5  1 

 Komplet: 1; enota 3/5  2 

 Komplet: 1; enota 4/5  3 

 Komplet: 1; enota 5/5  4 

 

 

Izposojevalec/-ka: Zdenka Kamenšek 

 

 

Slika 4.13 - 3: Izpis kompleta na zadolžnici 

 

Izposoja pri izposojevalnem pultu s čitalnikom RFID 

Nekatere knjižnice pri izposojevalnem pultu uporabljajo čitalnike RFID. Ker ta 

tehnologija omogoča tudi kontrolo kompletov (na čitalniku morajo biti 

odčitane vse enote kompleta) zadostuje, da se za potrditev izposoje kompleta 

odčita samo vodilna enota kompleta, pod pogojem, da v COBISS2/Izposoji z 

ukazom RFID ON (gl. ukaz RFID ON) nastavimo programski vmesnik na 

zaznavanje čitalnika RFID. Zaznavo čitalnika izklopimo z ukazom RFID OFF 

(gl. ukaz RFID OFF). 

 

Izposoja na knjigomatu z uporabo RFID 

Če knjigomat identificira gradivo na osnovi nalepke RFID, mora programska 

oprema knjigomata zagotavljati kontrolo celovitosti kompleta in omogočati 

odčitavanje samo ene inventarne številke ali številke za izposojo (običajno je to 

inventarna številka vodilne enote kompleta). Knjigomat preveri, ali so na 

ploščo položene vse enote kompleta. Če so, izposojo gradiva dovoli, v 

nasprotnem primeru pa zavrne.  

Če je za vrsto gradiva vodilne enote kompleta predviden obračun 

izposojevalnine ali obrabnine, knjigomat člana na to opozori. Če član potrdi 

evidentiranje izposojevalnine/obrabnine, se izvede izposoja vseh enot kompleta 

in evidentiranje terjatve.   

Na knjigomatu pogojna izposoja kompletov ni možna.  
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Opozorilo: 

Če ima knjižnica knjigomate, ki ne podpirajo tehnologije RFID, izposoja 

kompletov ni mogoča. Knjižnica mora enote kompleta označiti z omejitvijo 

dostopa v podpolju 996/997p=8 – izposoja na knjigomatu ni možna.  

4.13.2  Vračilo kompleta 

Komplet vrnemo z ukazom RETURN (kombinacija tipk V T). Najprej 

odčitamo katero koli enoto kompleta. Ko se odpre okno s seznamom enot v 

kompletu, moramo odčitati vsako enoto kompleta. Po odčitani zadnji enoti 

program sporoči, da so označene vse enote kompleta. S tipko K potrdimo 

vračilo celotnega kompleta. Iz evidence gradiva se izbrišejo vse enote 

kompleta.  

 

 

Slika 4.13 - 4: Vračilo enot iz kompleta 

 

Opozorilo: 

Vračilo nepopolnega kompleta z uporabo čitalnika RFID in na knjigomatu ni 

možno.  

Prav tako ni možno vračilo posameznih enot kompleta z ukazom 

RETURN/CURRENT. 

 
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 pripiše le vodilni enoti.  
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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. Na listku se izpišejo kratki podatki o vodilni 

enoti kompleta, za preostale enote pa podatki o inventarni številki, oznaki in 

enoti kompleta. Vse enote, na katere član čaka, dobijo status W. 

Če knjižnica obračunava stroške rezervacije, stroške obračuna le enkrat za 

vodilno enoto kompleta.  

 

Vračilo nepopolnega kompleta 

Občasno se lahko 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 ukrepanja pri vračilu nepopolnega ali poškodovanega kompleta.  

 

1. Vračilo nepopolnega kompleta (član pozabi enoto iz kompleta doma) 

Če član vrne le nekaj enot kompleta, ne pa vseh, pri vračanju ne označimo vseh 

enot kompleta. Pri potrditi vračila nas program o nepopolnosti kompleta 

opozori s sporočilom  Niso vrnjene vse enote kompleta. 
Želite označene enote evidentirati s statusom B 

(D/N)?. Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, se vse odčitane enote 

kompleta evidentirajo kot vračilo z zadržkom in dobijo status B, enote 

kompleta, ki niso vrnjene, pa obdržijo status C.  

 

 

Slika 4.13 - 5: Vračanje nepopolnega kompleta  
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Ko član vrne v knjižnico še preostale enote kompleta, z ukazom RETURN 

evidentiramo vračilo vseh enot. 

Če je rok izposoje že potekel, zamudnino obračunamo po pogojih za vodilno 

enoto kompleta. Če  je komplet rezerviran pri drugem članu, se ob razdolžitvi 

kompleta temu članu dodelijo vse enote kompleta, ki dobijo status W. Če je 

član naročen na prejemanje e-obvestil o tem dogodku, prejme obvestilo o 

prispelem rezerviranem kompletu, izpiše pa se tudi listek s podatki o enotah 

kompleta. Tudi morebitne stroške rezervacije obračunamo le enkrat.  

 

2. Član vrne poškodovan komplet 

Če član vrne poškodovan komplet, evidentiramo vračilo vseh enot kompleta z 

zadržkom (gl. ukaz  BACK). Aktiviramo ukaz BACK in odčitamo inventarno 

številko ene enote kompleta. Odpre se okno s seznamom vseh enot v kompletu. 

Označimo jih in potrdimo vračilo z zadržkom. Vse enote kompleta dobijo 

status B. S tem onemogočimo nadaljnjo izposojo kompleta ali dodelitev 

kompleta članu, ki ga je rezerviral.  

Nato v segmentu COBISS3/Zaloga z metodo za oblikovanje kompleta 

poškodovani enoti kompleta določimo status 6 – poškodovano (gl. priročnik 

COBISS3/Zaloga, pogl. 6.10 Oblikovanje kompleta). Ob spremembi statusa se 

izposoja programsko onemogoči z vpisom 0d v podpolje 996u pri vodilni enoti 

kompleta. Šele nato lahko enote kompleta pri članu razdolžimo.  

  

 

Slika 4.13 - 6: Vračilo poškodovanega kompleta 

Če je komplet rezerviran, se zaradi omejitve dostopnosti (vpis 0d v podpolje 

996u pri vodilni enoti) komplet ne dodeli prvemu članu v seznamu čakajočih. 

Izpiše se opozorilo, da obstaja rezervacija in listek s podatki o rezerviranem 

kompletu. Na listku se izpiše opozorilo, da je treba komplet preveriti, saj je 

postavljena omejitev izposoje. 
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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 

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, ga dodelimo 

prvemu članu v seznamu čakajočih, tako da najprej zbrišemo rezervacijo 

izposojenega kompleta, nato pa evidentiramo rezervacijo prostega 

gradiva. Komplet nato pripravimo za prevzem (ukaz WAITING), člana, 

ki čaka na gradivo, pa o tem obvestimo. 

 

3. Član vrne komplet, pri katerem je izgubil eno enoto ali več  

Pri vračanju gradiva z ukazom RETURN označimo le tiste enote, ki jih je član 

vrnil. Pri potrditvi vračila s tipko K nas program o delni vrnitvi kompleta 

opozori s sporočilom Niso vrnjene vse enote kompleta. 
Želite označene enote evidentirati s statusom B 

(D/N)?. Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, se vse odčitane enote 

kompleta evidentirajo kot vrnjene z zadržkom in dobijo status B, enote 

kompleta, ki niso vrnjene, pa obdržijo status C. Enote s statusom C, ki jih je 

član izgubil, evidentiramo z ukazom LOST kot izgubljene.  

Če član kasneje izgubljene enote kompleta vrne, najprej evidentiramo izposojo 

teh enot (sprememba statusa L v C, gl. tudi ukaz LOST), nato pa evidentiramo 

vračilo vseh enot kompleta, tudi tistih, ki so bile evidentirane s statusom B. Če 

je komplet rezerviran, se dodeli prvemu članu v seznamu čakajočih. Če je član 

naročen na e-obveščanje o prispelem rezerviranem kompletu, dobi o tem e-

obvestilo, izpiše pa se tudi listek s podatki o prispelem rezerviranem kompletu. 

Če član izgubljenih enot kompleta ne vrne, je treba najprej pri podatkih o 

zalogi izgubljenim enotam določiti status 8 – izgubljeno (gl. priročnik 

COBISS3/Zaloga, pogl. 6.10 Oblikovanje kompleta). Pri vodilni enoti kompleta 

se s tem v podpolje 996u vpiše 0d, s čimer se programsko onemogoči izposoja 

kompleta. Šele nato lahko z ukazom RETURN pri članu razdolžimo vse enote 

kompleta.  
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Slika 4.13 - 7: Vračilo kompleta z izgubljeno enoto 

 

Če je izgubljen komplet rezerviran, se članu, ki je prvi v seznamu čakajočih, 

komplet ne dodeli, saj je v podpolju 996u pri vodilni enoti vpisana omejitev 0d. 

Izpiše se opozorilo, da obstaja rezervacija in listek s podatki o rezervaciji. Na 

listku se izpiše opozorilo, da je treba komplet preveriti, saj je postavljena 

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 odpišemo celoten komplet.  

 

Opozorilo: 

Če odpišemo komplet, za katerega obstajajo rezervacije in je to edini komplet, 

ki je na razpolago članom, zbrišemo rezervacije pri članih, ki na komplet 

čakajo, in jih o tem obvestimo.  

 

Če je komplet rezerviran in je ponovno na voljo za izposojo, ga dodelimo 

prvemu članu v seznamu čakajočih (evidentiramo rezervacijo prostega gradiva) 

in člana o tem obvestimo. 

 

Vračilo pri izposojevalnem pultu s čitalnikom RFID 

Pred vračilom kompleta z ukazom RFID ON najprej preverimo, ali je 

programski vmesnik nastavljen na vračanje gradiva s čitalnikom RFID. Ko smo 

vmesnik nastavili na odčitavanje, se po aktiviranju ukaza RETURN v ukazni 

vrstici izpiše besedilo RFID Vračanje/brisanje IN/CN=. 
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Na pult položimo vse enote kompleta. Čitalnik RFID odčita le inventarno 

številko vodilne enote in komplet se razdolži v celoti. Odčitavanje posameznih 

enot ni potrebno.  

Če je ob vračilu rok vrnitve prekoračen in je v ceniku za vrsto gradiva vodilne 

enote kompleta določen obračun zamudnine, zamudnino obračunamo samo 

enkrat za celotni komplet in jo pripišemo vodilni enoti kompleta. Če je komplet 

rezerviran, ga po vrnitvi dodelimo prvemu članu v seznamu čakajočih. Če je 

član naročen na storitev e-obveščanja, mu o prispetju rezerviranega kompleta 

pošljemo e-obvestilo.    

Vračilo nepopolnega kompleta ni mogoče, saj tehnologija RFID omogoča 

kontrolo celovitosti kompleta. 

 

Vračilo na knjigomatu s čitalnikom RFID 

Če knjigomat podpira tehnologijo RFID, mora programska oprema knjigomata 

zagotavljati kontrolo celovitosti kompleta. Vračilo nepopolnega kompleta ni 

mogoče.  

Če je pri vračilu kompleta prekoračen rok vrnitve in je v ceniku za vrsto 

gradiva vodilne enote kompleta določen obračun zamudnine, zamudnino 

obračunamo enkrat za celotni komplet in pripišemo vodilni enoti kompleta. Če 

je komplet rezerviran, ga po vrnitvi dodelimo prvemu članu v seznamu 

čakajočih. Če je član naročen na storitev e-obveščanja, mu o prispetju 

rezerviranega kompleta pošljemo e-obvestilo.    

Na knjigomatih, ki ne podpirajo tehnologije RFID, vračanje kompletov ni 

mogoče. V takem primeru moramo enote kompleta označiti z omejitvijo 

dostopa p=8 – izposoja na knjigomatu ni možna.  

4.13.3  Podaljšanje roka izposoje  

Pri podaljšanju roka izposoje se upošteva čas podaljšanja za vodilno enoto 

kompleta. Tudi morebitne omejitve podaljšanja se preverjajo samo pri vodilni 

enoti kompleta (čas podaljšanja, omejitve v podpolju 996/997u, 996/997p, 

996/997q, omejitev števila podaljšanj pri članu).  

Rok vrnitve podaljšamo za komplet tako, da v okolju Izposoja/Evidenca 

gradiva člana izberemo katero koli enoto kompleta. Z ukazoma PROLONG in 

PROLONG/ALL podaljšamo rok vrnitve, ki je isti za vse enote kompleta. 

Če je za vrsto gradiva vodilne enote določena izposojevalnina ali obrabnina in 

je ob podaljšanju roka vrnitve že potekel, izposojevalnino ali obrabnino 

evidentiramo samo enkrat za celotni komplet pri vodilni enoti kompleta. Enako 

velja tudi za obračun zamudnine.  

Tudi pri podaljšanju roka izposoje oz. določitvi novega datuma vrnitve z ukazi 

RETDATE, RETDATE/ALL in PERIOD se vsem enotam kompleta določi isti 

rok vrnitve.  
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Slika 4.13 - 8: Podaljšanje roka izposoje pri kompletu 

 

Pri podaljšanju roka izposoje na knjigomatu, ki podpira RFID, mora 

programska oprema zagotoviti preverjanje celovitosti kompleta in odčitavanje 

samo ene inventarne številke ali številke za izposojo (običajno pri vodilni enoti 

kompleta). Pri podaljšanju roka izposoje se določi nov datum vrnitve, ki je isti 

za vse enote kompleta.  

Prek seznama izposojenih enot lahko uporabnik pri podaljšanju roka sam 

označi eno enoto, več enot ali vse enote kompleta. V vseh treh primerih se 

podaljšajo vse enote kompleta.  

Ko se član identificira in izbere možnost za podaljšanje roka, se rok vrnitve 

programsko podaljša vsem evidentiranim izvodom, ki imajo omogočeno 

podaljševanje, torej tudi vsem enotam kompleta.  

4.13.4  Rezervacija kompletov 

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.  

Za rezervacijo prostega kompleta lahko z ukazom ORDER odčitamo katero 

koli enoto kompleta. Ko se odpre meni, odčitamo še vse preostale enote 

kompleta. Ko potrdimo, da so odčitane vse enote, se pri članu evidentirajo vse 

enote kompleta s statusom O z enakim rokom poteka veljavnosti rezervacije. 

 

Podaljšanje roka 

izposoje z bibliofonom 

Rezervacija 

prostega kompleta 
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Slika 4.13 - 9: Rezervacija prostega kompleta 

 

Če knjižnica pri izposoji gradiva uporablja čitalnik RFID, se rezervira celoten 

komplet, ko čitalnik odčita katero koli enoto kompleta. 

Prosti komplet je mogoče rezervirati tudi prek kataloga (gl. ukaz 

CATALOGUE). Pri izbranem članu preidemo v okolje kataloga, poiščemo 

komplet in v seznamu zadetkov izberemo zaporedno številko pred oznako 

kompleta (pri vodilni enoti ali kateri koli enoti, če komplet sestavlja gradivo z 

več bibliografskih zapisov). Komplet se rezervira v celoti, tako da so pri članu 

evidentirajo vse enote kompleta s statusom O.  

Brisanje rezervacije prostega kompleta je možno z ukazom RETURN. Ko se 

odpre meni s seznamom vseh enot kompleta, moramo vse enote odčitati in nato 

potrditi vračilo.  

Če želimo rezervirati izposojeni komplet, z ukazom RESERVE odčitamo katero 

koli enoto kompleta (prek inventarne številke, številke za izposojo). 

Rezervacija izposojenega kompleta je vezana na oznako inventarne številke oz. 

številke za izposojo pri vodilni enoti kompleta. Rezervacija kompleta se pri 

članu evidentira z zapisom vodilne enote v obliki 

#<inventarna_števila>#. Komplet dobi status R. Pri določitvi roka 

poteka veljavnosti rezervacije se upošteva čas veljavnosti rezervacije za vrsto 

gradiva vodilne enote kompleta.  

 

Rezervacija 

izposojenega kompleta 
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Slika 4.13 - 10: Rezervacija izposojenega kompleta 

 

Izposojeni komplet lahko rezerviramo tudi prek kataloga. V seznamu zadetkov 

izberemo zaporedno številko pred oznako kompleta (pri vodilni enoti kompleta 

oz. pri kateri koli enoti, če je vodilna enota v drugem zapisu) in s tem 

rezerviramo celoten komplet.  

Rezervacijo izposojenega gradiva lahko zbrišemo z ukazom 

RETURN/CURRENT, ko izberemo evidentirani komplet v okolju 

Izposoja/Evidenca gradiva člana. 

V okolju izposoje pri izbranem članu aktiviramo rezervacijo kompleta za 

uporabo v čitalnici z ukazom ORDERREAD. Odčitamo inventarno številko ali 

številko za izposojo katere koli enote kompleta. Ko se odpre okno s seznamom 

enot, odčitamo vsako enoto kompleta. Po zadnji odčitani enoti program 

sporoči, da so označene vse enote. Rezervacijo kompleta za izposojo v čitalnici 

potrdimo s tipko K. Pri članu se evidentirajo vse enote kompleta z istim 

potekom roka rezervacije, upošteva se čas izposoje za vodilno enoto.   

Tako kot za preostalo rezervirano prosto gradivo lahko z ukazom 

CHECK/RESERVATION preverimo tudi morebitne nove rezervacije prostih 

kompletov. 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. 
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      COBISS   K o o p e r a t i v n i    o n l i n e   b i b l i o g r a f s k i  s i s t e m   i n    s e r v i s i   COBISS 

59999 Knjižnica testna izposoja, Maribor                                                             oddelek 01        9.11.2012 

CIR100 Seznam rezerviranega prostega gradiva za obdobje 08.03.2013 13:21 - 08.03.2013 09:31                                  St1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z.št.  Inv.št.         Signatura        Opis enote                          Član                           Dat.trans.   Izvršil 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.     7221327 K1:1/2  Š 929 PO         PO domovih kraških vasi so zagorele 0100020 Janez Novak            09.11.2012   OPAC 

       7221332 K1:2/2  domovih          svečke. - Trst, 2010                E-pošta                        09:27 

                        75144                                               janez.novak@izum.si 

 

2.     7221327 K1:1/2  Š 929 TOMAŽIČ    TOMAŽIČ, Danica                     0100020 Janez Novak            09.11.2012   OPAC 

       7221332 K1:2/2  D. Pisma bratu   Pisma bratu v zapor in drugi dopisi.E-pošta                        09:27 

                        75143           - Trst, 2010                        janez.novak@izum.si 

 

3.     9167851 K1:1/3  Š C 82-32 MUCK   MUCK, Desa                          0100009 Janez Krajnc           08.11.2012   OPAC 

       9167852 K1:2/3  D. Kokoš         Kokoš velikanka. - 1. (dvojezična)  E-pošta                        13:50 

       9167853 K1:3/3  velikanka        izd. - Ljubljana, 2007. - (Zbirka   janez.krajnc@izum.si 

                                        Spominčice) 

 

4.     9167851 K1:1/3  Š C 82-32 MUCK   MUCK, Desa                          0100009 Janez Krajnc           08.11.2012   OPAC 

       9167852 K1:2/3  D. Kokoš         Kokoš velikanka. - 1. (dvojezična)  E-pošta                        14:33 

       9167853 K1:3/3  velikanka        izd. - Ljubljana, 2007. - (Zbirka   janez.krajnc @izum.si 

                                        Spominčice) 

 

… 

 

Slika 4.13 - 11: Seznam rezerviranih enot iz kompleta 

 

Zadolžnica, ki jo pripravimo z ukazom CHECK/RESERVATION, se pripravi za 

vsako enoto kompleta posebej.  

Najprej z ukazom CHECK/RESERVATION pripravimo seznam novih 

rezerviranih kompletov. Nato komplete umaknemo s polic in jih z ukazom 

WAITING pripravimo za prevzem. Odčitamo vse enote kompleta, ki dobijo 

status W. Če je član naročen na storitev e-obveščanja, mu pošljemo e-obvestilo, 

prav tako pa se izpiše tudi listek s podatki o rezerviranem kompletu. Morebitni 

stroški obveščanja o prispetju rezerviranega kompleta se obračunajo le enkrat.  

Ko potrdimo ukaz ERASE/RESERVATION za izbris rezervacij, ki jim je 

potekel rok veljavnosti, se v primeru kompleta zbriše rezervacija 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. Obračunamo tudi morebiten neizveden prevzem, člane z 

izbrano ustrezno možnostjo e-obveščanja pa obvestimo o potekli rezervaciji oz. 

prispelem kompletu.  

4.13.5  Kompleti v katalogu gradiva 

V okolju kataloga 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. 

 

Priprava rezerviranega 

kompleta za prevzem  

Brisanje potekle 

rezervacije kompleta  
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Slika 4.13 - 12: Prikaz kompletov v katalogu 

 

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, ki ima tudi zaporedno številko, se izpiše podatek o 

številki kompleta in številki enote kompleta. Tako lahko komplet rezerviramo 

na osnovi izbora katere koli enote.  

 

Opozorilo: 

Izposoja kompleta v katalogu na osnovi izbora enot iz kompleta ni mogoča 

zaradi zagotovitve ohranjanja celovitosti kompleta. 
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Slika 4.13 - 13: Kompleti v katalogu z enotami iz različnih bibliografskih 

zapisov 

4.13.6  Vračilo kompleta z zadržkom 

V nekaterih primerih se gradivo (npr. igrače) vrača z zadržkom (gl. ukaz 

BACK). To pomeni, da gradivo ostane pri članu evidentirano (status B), dokler 

v knjižnici gradiva ne pregledajo in pripravijo za ponovno izposojo. Šele nato 

se gradivo pri članu razdolži. 

Vračanje kompleta z zadržkom aktiviramo v okolju Izposoja/Evidenca gradiva 

člana z ukazom BACK. Vnesemo katero koli inventarno številko kompleta, da 

se odpre meni s seznamom vseh enot. Odčitamo inventarne številke vse enot 

kompleta in jih potrdimo, s čimer dobijo vse enote status B.  

Ko pregled vseh enot kompleta zaključimo, vse enote kompleta z ukazom 

RETURN dokončno razdolžimo. 

4.13.7  Evidentiranje izgubljenega kompleta 

Pri evidentiranju izgube celotnega kompleta moramo z ukazom LOST označiti 

vse enote kompleta kot izgubljene. Ko po aktiviranju ukaza LOST odčitamo 

inventarno številko enote kompleta, se izpiše vprašanje Izvod je del 
kompleta. Želite označiti kot izgubljen celotni 

komplet (D/N)? Če je član izgubil vse enote kompleta, na vprašanje 

odgovorimo pritrdilno. Vse enote kompleta dobijo status L. Če ni izgubil vseh 

enot kompleta, odgovorimo nikalno in postopamo tako, kot je opisano v 

poglavju 4.13.2  Vračilo kompleta (gl. tč. 3 Član vrne komplet, pri katerem je 

izgubil eno enoto ali več). 
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Če član gradivo najde, z ukazom CIRCULATE vse enote kompleta ponovno 

izposodimo, nato pa komplet z ukazom RETURN dokončno razdolžimo.  

Če član kompleta ne najde in o tem obvesti knjižnico, moramo vsem enotam 

izgubljenega kompleta pri podatkih o zalogi postaviti status 8 – izgubljeno (gl. 

priročnik COBISS3/Zaloga, pogl. 6.10 Oblikovanje kompletov). Šele nato lahko 

komplet dokončno razdolžimo (ukaz RETURN ). Član mora poleg stroškov 

zamudnine (če jo v knjižnici zaračunavajo) in stroškov morebitnih opominov 

poravnati še stroške izgubljenega kompleta. 

Če je komplet rezerviran, se članu, ki je prvi v seznamu čakajočih, komplet ne 

dodeli, saj je v podpolju 996u pri vodilni enoti vpisana omejitev 0d. Izpiše se 

opozorilo, da obstaja rezervacija in listek s podatki o rezervaciji. Na listku se 

izpiše opozorilo, da je treba komplet preveriti, saj je postavljena omejitev 

izposoje.  

 

Opozorilo: 

Če je izgubljen komplet, za katerega obstajajo rezervacije in je to edini 

komplet, ki je na razpolago članom, zbrišemo rezervacije pri članih, ki na 

komplet čakajo, in jih o tem obvestimo.  

 

4.13.8  Opomini 

V postopku izdelave opominov (ukaza OVERDUE in OVERDUE/ALL) se za 

gradivo enot kompleta upoštevajo časovni parametri izposoje, ki veljajo za 

vodilno enoto kompleta. Opomin se zabeleži za vsako enoto kompleta posebej.  

Tudi v izpisih opominov se izpiše vsaka enota kompleta s podatki o številki 

kompleta in oznaki dela kompleta.  

V knjižnicah, ki stroške opominov obračunavajo po izvodih, se ta strošek 

obračuna le pri vodilni enoti kompleta.  

4.13.9  Vpogled v stanje gradiva kompleta 

Po aktiviranju ukaza LOOK ali LOOK/CURRENT se odvisno od sestave 

kompleta lahko na zaslon izpiše stanje kompleta na dva načina: 

 komplet sestavljajo enote iz istega bibliografskega zapisa 

Na zaslon se najprej izpišejo kratki podatki o gradivu (naslov, avtor, leto 

izida in jezik), nato pa še podatki o statusu posameznih enot kompleta. 

 komplet sestavljajo enote iz različnih bibliografskih zapisov 

Za vsako enoto kompleta se najprej izpišejo kratki bibliografski podatki o 

gradivu (naslov, avtor, leto izida in jezik), nato pa še podatki o statusu 

enote kompleta. 
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Slika 4.13 - 14: Vpogled v stanje gradiva kompleta  
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