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11.1 VZDRŽEVANJE PODATKOV O ČLANIH  

11.1.1 Vzdrževanje podatkov o članih v 

knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS2/Izposoja 

Če naša knjižnica uporablja segment COBISS2/Izposoja, lahko v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja podatke o članih, ki se pojavljajo kot 

naročniki gradiva v medknjižnični izposoji, le pregledujemo in uporabimo, 

medtem ko jih lahko vnašamo in spreminjamo samo v segmentu 

COBISS2/Izposoja.  

Podatke o članu, ki naroča gradivo po medknjižnični izposoji, lahko 

pogledamo, če člana najprej poiščemo in izberemo v razredu Član. V 

brskalniku se pri seznamu atributov izpišejo naslednji podatki o članu:  

 številka člana 

 priimek in ime  

 kategorija  

 podatki za naslavljanje (ulica in številka, poštna številka, kraj, država, 

e-naslov ter številka telefona in telefaksa) 

 indikator podatkov za naslavljanje (ali se ti podatki nanašajo na stalni 

ali začasni naslov člana) 

 indikator omejitev pri izposoji  

 podatki o naročenem gradivu 

 število enot, ki jih moramo za člana še naročiti ("Štev. enot za 

naročanje (MI)") 

 število enot, ki smo jih že naročili pri dobavitelju ali v skladišču 

("Štev. naročenih enot (MI)") 

 število prispelih enot, ki jih članu še nismo predali ("Štev. prejetih 

enot (MI)")  

 število enot, ki jih ima član trenutno izposojene ("Štev. izposojenih 

enot (MI)") 

 skupno število vseh njegovih zahtevkov za MI, tudi tistih, ki smo jih 

že zaključili ("Štev. vseh zahtevkov za MI (MI)") 
 

Med podatki za naslavljanje je izpisan: 

 stalni naslov, če je vpisan in če ima indikator naslavljanja opominov pri 

članu vrednost 0 – opomine poslati na stalni naslov ali 2 – opomine 

poslati na naslov poroka ali 3 – opomine poslati na naslov v službi ali 9 

– privzeto naslavljanje opominov 

 začasni naslov, če je vpisan in če ima indikator naslavljanja opominov 

pri članu vrednost 1 – opomine poslati na začasni naslov 
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Indikator podatkov za naslavljanje (vrednost pri "Začasni naslov") nas 

opozarja, kateri naslov člana je izpisan med podatki za naslavjanje. Vrednost 

Da pomeni, da je med podatki za naslavljanje izpisan začasni naslov, vrednost 

Ne pa, da je med podatki za naslavljanje izpisan stalni naslov. 

 

Opozorilo: 

Če se podatki za naslavljanje ne izpisujejo, moramo najprej preveriti, ali so v 

segmentu COBISS2/Izposoja pri članu sploh vpisani in ali so vpisani pravilno. 

 

Primer:  

Član ima vpisan stalni naslov, indikator naslavljanja opominov pa ima vrednost 

1 – opomine poslati na začasni naslov. Po izbiri člana v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja pri atributih za naslavljanje ne bo nobene 

vrednosti, pri "Začasni naslov" pa bo izpisana vrednost Da. To je opozorilo, da 

pri članu ni podatkov, ki se upoštevajo pri naslavljanju.  

 

Naslov, prikazan med podatki za naslavjanje, bo izpisan v vseh dokumentih, ki 

so primerni za pošiljanje po pošti (npr. v dobavnici, potrdilu o vračilu gradiva, 

na nalepki z naslovom člana, itd.). 

Pri "Omejitve pri izposoji" se izpiše vrednost Da, če ima član pri izposoji 

evidentirano vsaj eno od naslednjih omejitev: onemogočen obisk, onemogočeno 

podaljšanje, onemogočena izposoja, onemogočene rezervacije preko 

COBISS/OPAC-a, zadržana izkaznica, samo izposoja v čitalnici, samo dostop 

do interneta, onemogoč. oddaljen dostop do inf. virov ali onemogoč. 

posredovanje naročil za MI preko COBISS/OPAC-a. Po izbiri se bodo podatki 

o članu, ki ima omejitve pri izposoji, izpisali v rdeči barvi. 

Postavljene omejitve ne preprečujejo evidentiranja novega zahtevka za MI pri 

tem članu. Prav tako nobena od omejitev – razen omejitve onemogoč. 

posredovanje naročil za MI preko COBISS/OPAC-a – ne preprečuje članu 

naročanja gradiva preko COBISS/OPAC-a, če knjižnica ponuja storitev 

medknjižnične izposoje preko COBISS/OPAC-a. 

 

Podatke o članu lahko pogledamo tudi tako, da člana izberemo v seznamu 

objektov, ki so povezani z izbranim objektom iz razredov Zahtevek za MI, 

Gradivo, Naročilo, Prejeto/dobavljeno gradivo ali Obvestilo.  

11.1.2 Vzdrževanje podatkov o članih v 

knjižnicah, ki uporabljajo segment 

COBISS3/Izposoja 

Če naša knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, in imamo pooblastilo 

LOAN_BASIC – vpis članov in sprememba njihovih podatkov ter izvedba 

postopkov v izposoji, lahko podatke o članih, ki se pojavljajo kot naročniki 

gradiva v medknjižnični izposoji, ne le pregledujemo in uporabimo, ampak tudi 

vnašamo in spreminjamo.  

Možnosti ...  

  

 



COBISS COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 

© IZUM, december 2014 11.1-3 

 

Vpis članov ter spreminjanje njihovih podatkov je opisano v priročniku 

COBISS3/Izposoja; gl. pogl. 3.1 in 3.2. 
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