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2.1 VNOS PODATKOV O DOMAČI KNJIŽNICI 

Nekateri splošni podatki o domači knjižnici so že vneseni: ime knjižnice, 

naslov sedeža, številka telefona in telefaksa, naslov e-pošte, naslov domače 

strani, identifikacijska številka za DDV ali davčna številka, akronim knjižnice 

ter sigla – številčna oznaka knjižnice v sistemu COBISS. Ti podatki so 

preneseni iz baze podatkov COLIB za vse knjižnice v sistemu COBISS. Po 

potrebi jih popravimo in dopolnimo, še preden začnemo delati v posameznem 

segmentu programske opreme COBISS3. 

Pred začetkom dela v posameznem segmentu programske opreme COBISS3 

vnesemo tudi še podrobnejše podatke, ki se upoštevajo pri izvajanju nekaterih 

postopkov v posameznih segmentih, in podatke o kontaktnih osebah ali 

kontaktnih oddelkih. Pri vsaki kontaktni osebi ali kontaktnem oddelku lahko 

določimo, ali naj se ime in podatki za naslavljanje izpisujejo pri naslovu 

pošiljatelja na izpisih v določenem segmentu programske opreme COBISS3. 

Za vsak segment določimo samo eno kontaktno osebo ali en kontaktni oddelek. 

Če tega ne določimo, se izpišejo le podatki iz naslova sedeža domače knjižnice. 

 

1. V razredu Domača knjižnica poiščemo in izberemo objekt.
1
  

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Domača knjižnica/Splošno.   

3. Popravimo in dopolnimo splošne podatke o domači knjižnici (gl. pogl. 

2.1.1). 

4. Vnesemo podrobnejše podatke (gl. pogl. 2.1.2). 

5. Vnesemo podatke o kontaktih (gl. pogl. 2.1.3). 

6. Vnesemo podatke o oddelkih za izposojo, če ima  knjižnica izposojo 

organizirano po oddelkih (gl. pogl. 2.1.4). 

7. Shranimo podatke. 

 

Podatki o domači knjižnici so shranjeni tudi v razredu Partner pod številko 1. 

2.1.1 Vnos splošnih podatkov 

Splošne podatke o domači knjižnici vnašamo v urejevalniku Domača 

knjižnica/Splošno. Podatki so preneseni iz baze podatkov COLIB, zato jih po 

potrebi samo popravimo in dopolnimo.  

 

                                                      
1
 Ker je v razredu Domača knjižnica shranjen samo en objekt, se ta objekt naloži na delovno področje    

   takoj po izbiri metode za iskanje. 

Postopek 
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1. Pri "Oznaka" je vpisan akronim knjižnice v sistemu COBISS, ki knjižnico 

enolično določa in se uporablja za iskanje po ključu. Podatka ne moremo 

spremeniti. 

2. Pri "Ime" je vpisano ime knjižnice. Po potrebi podatek popravimo in 

vpišemo še dodatno ime domače knjižnice.  

 

Primer: 

V Univerzitetni knjižnici Maribor je pri "Ime" vneseno Univerzitetna 

knjižnica Maribor.  

Če želimo, da se bo na dokumentih, ki jih bomo pošiljali iz Univerzitetne 

knjižnice Maribor, izpisovalo tudi ime krovne ustanove, tj. Univerza v 

Mariboru, vrednost Univerzitetna knjižnica Maribor, ki je vnesena pri 

"Ime", prenesemo k "Dodatno ime", Univerza v Mariboru pa vpišemo pri 

"Ime".  

   

Če želimo, da se podatka na angleških izpisih izpisujeta v angleškem 

jeziku, lahko v ustrezni polji vpišemo tudi angleški imeni domače 

knjižnice. 

 

Primer: 

Če želimo, da bo na dokumentu, ki bo v angleškem jeziku in ga bomo iz 

Univerzitetne knjižnice Maribor poslali partnerju v tujino, v angleškem 

jeziku izpisano tudi ime knjižnice, vpišemo pri "Ime – angleško" University 

of Maribor, pri "Dodatno ime – angleško" pa University Library (UKM). 

   

3. Pri "Vrsta knjižnice" je izbrana ustrezna vrednost. Podatka ne moremo 

spremeniti. 

4. Popravimo in dopolnimo podatke o sedežu domače knjižnice: ulico in hišno 

številko, poštno številko, kraj in državo.  

5. Popravimo in dopolnimo še številko telefona in telefaksa, e-naslov in 

naslov domače strani knjižnice. 

6. Pri "IP-št. za Ariel" vpišemo IP-številko računalnika domače knjižnice, če 

želimo, da nam dobavitelji pošiljajo naročeno gradivo preko programske 

opreme Ariel. Podatek se izpiše na naročilu dobavitelju v medknjižnični 

izposoji. 

7. Pri "Sigla" je vpisana sigla. Podatka ne moremo spremeniti. 

 

Opozorilo: 

Sigla nam omogoča, da dobaviteljem za medknjižnično izposojo (drugim 

knjižnicam v sistemu COBISS) pošiljamo naročila tipa COBISS3/MI-

naročilo. 

 

8. Če je domača knjižnica identificirana za namene DDV, označimo 

potrditveno polje "Identif. za namene DDV". 

Postopek 
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9. Pri "Ident. št. za DDV/davčna št." je vpisana davčna številka ali 

identifikacijska številko za DDV (tj. davčna številka s predpono SI).  

 

Opozorilo: 

Če je knjižnica zavezanec za DDV, mora biti potrditveno polje "Identif. za 

namene DDV" označeno in pri "Ident. št. za DDV/davčna št." vpisana 

identifikacijska številka za DDV. 

 

Podatek (identifikacijska številka za DDV ali davčna številka) se izpisuje 

na dokumentih, namenjenih partnerjem, na katerih je naveden davčni 

zavezanec. 

10. Vnesemo številko transakcijskega računa ali podračuna ter enoto banke ali 

Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP), kjer ima domača 

knjižnica odprt račun ali podračun. Podatka se izpišeta na računu, ki ga 

lahko pripravimo za opravljeno storitev v medknjižnični izposoji. 

11. Vnesemo lahko tudi vrsto plačilne kartice in njeno številko. Podatka sta 

informativnega značaja. 

12. Če je domača knjižnica del neke organizacije, kliknemo gumb Nadrejeni 

partner. Odpre se iskalnik Iskanje – Partner. Poiščemo in izberemo 

nadrejenega partnerja. 

2.1.2 Vnos podrobnejših podatkov  

V urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti vnesemo podatke, ki se kot 

privzeta vrednost upoštevajo v segmentih COBISS3/Nabava in 

COBISS3/Medknjižnična izposoja. 

 

1. Kadar ima domača knjižnica vlogo dobavitelja v medknjižnični izposoji, 

lahko vpišemo pri "Rok dobave (štev. dni)" privzeto vrednost za obdobje, v 

katerem naročniku običajno dobavljamo gradivo. Podatek ni obvezen, 

vpišemo pa ga, če želimo, da se na osnovi te vrednosti pri evidentiranju 

naročnikovega zahtevka za medknjižnično izposojo programsko izračuna in 

vpiše datum, do katerega naj bi naročniku dobavili gradivo.  

2. Pri "Rok plačila (štev. dni)" vpišemo privzeto vrednost za obdobje, v 

katerem mora naročnik knjižnici po izstavitvi računa plačati opravljeno 

storitev medknjižnične izposoje. Podatek ni obvezen, vpišemo pa ga, če 

želimo, da se na osnovi te vrednosti pri pripravi računa za opravljeno 

storitev medknjižnične izposoje programsko izračuna in vpiše datum 

zapadlosti računa. 

3. Pri Izjava v naročilu je že določena privzeta vrednost za izjavo, s katero 

na naročilu dobavitelju v medknjižnični izposoji navedemo namen uporabe 

naročenih kopij dokumentov. Če želimo besedilo spremeniti, kliknemo 

gumb Izjava v naročilu in v okno Izjava v naročilu vnesemo želeno 

besedilo v slovenskem in angleškem jeziku. Besedilo se pojavi kot privzeta 

vrednost pri pripravi naročila dobavitelju v medknjižnični izposoji.  

Postopek 
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4. Pri "Pogoji naročanja (COBISS/OPAC)" vpišemo naslov spletne strani, na 

kateri objavimo pogoje za naročanje gradiva in cenik storitev 

medknjižnične izposoje. Stran je članom knjižnice dostopna preko 

COBISS/OPAC-a, če knjižnica članom ponuja storitev medknjižnične 

izposoje preko COBISS/OPAC-a (v sklopu Moje knjižnice izberemo  

povezavo Naročanje gradiva in nato še povezavo Pogoji naročanja). 

 

Nasvet: 

Priporočljivo je, da knjižnica, ki svojim članom omogoča elektronsko 

naročanje gradiva, na svoji domači strani objavi tudi povezavo do obrazca 

za naročanje gradiva preko COBISS/OPAC-a. Naročila, ki jih bodo člani 

knjižnice posredovali s tem obrazcem, se bodo namreč samodejno shranila 

v bazo podatkov knjižnice, kjer so shranjeni prispeli zahtevki za MI.  

 

5. Pri "Omejitev za MI (COBISS/OPAC)" vpišemo tisto število odprtih 

zahtevkov za MI, ki ne sme biti preseženo, da lahko član posreduje 

zahtevek za MI preko COBISS/OPAC-a. Ko je to število doseženo, lahko 

član še vedno naroča gradivo v knjižnici, presoji knjižničarja pa je 

prepuščeno, ali bo novi zahtevek za MI sprejet ali zavrnjen.  

Omejitev velja na nivoju knjižnice in za vse kategorije članov. 

6. Pri "Odbitni delež vstop. DDV (%)" vpišemo odbitni delež vstopnega 

DDV-ja v odstotku, ki nam ga sporoči računovodstvo. Vpisani delež se 

ponudi kot privzeta vrednost pri vnosu računov. 

2.1.3 Vnos podatkov o kontaktih 

Pri domači knjižnici lahko določimo: 

 kontaktno osebo 

 kontaktni oddelek 
 

Pri vsaki kontaktni osebi ali oddelku določimo, ali naj se ime in podatki za 

naslavljanje (poštni naslov, številka telefona in telefaksa, e-naslov) izpisujejo 

pri naslovu pošiljatelja na izpisih v posameznem segmentu programske opreme 

COBISS3 (medknjižnična izposoja, nabava, serijske publikacije). Če tega ne 

določimo, se izpišejo le ime in podatki iz naslova sedeža domače knjižnice. 

 

Opozorilo: 

Pri domači knjižnici lahko določimo samo eno kontaktno osebo ali en kontaktni 

oddelek, ki se izpisuje pri naslovu pošiljatelja na dokumentih, pripravljenih v 

posameznem segmentu in poslanih od tam. 
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2.1.3.1 Vnos podatkov o kontaktni osebi 

1. V urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti ali Partner/Vloge in 

kontakti kliknemo gumb Nov objekt. 

Odpre se okno Seznam, v katerem izberemo ustrezno vrednost. 

2. Izberemo Kontaktna oseba in kliknemo gumb V redu.  

Odpre se urejevalnik Kontaktna oseba.  

3. Vpišemo ime in priimek kontaktne osebe. 

4. Pri "Naziv osebe" vpišemo besedo ali besedno zvezo, ki označuje izraz za 

ogovor (npr. g., ga., Miss itd.) ali znanstveni naslov (npr. dr., mag. itd.). 

Naziv se izpiše pred imenom in priimkom kontaktne osebe, kadar 

določimo, da se podatki o tej kontaktni osebi upoštevajo in izpišejo pri 

naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) na izpisih  

v posameznem segmentu. 

5. Pri "Strokovni naslov" vpišemo besedo ali besedno zvezo, ki označuje višjo 

ali visoko stopnjo izobrazbe. Strokovni naslov se izpiše za imenom in 

priimkom kontaktne osebe, kadar določimo, da se podatki o tej kontaktni 

osebi upoštevajo in izpišejo pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali 

prejemnika (partner) na izpisih v posameznem segmentu.  

6. Pri "Področje dela" vpišemo področje, na katerem dela kontaktna oseba. 

7. Vpišemo oddelek, v katerem dela kontaktna oseba. Oddelek se izpiše pod  

imenom in priimkom kontaktne osebe, kadar določimo, da se njeni podatki 

upoštevajo in izpišejo pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali 

prejemnika (partner) na izpisih v posameznem segmentu.  

8. Določimo segment (ali več segmentov), v katerem naj se pri pripravi in 

pošiljanju izpisov upoštevajo podatki o kontaktni osebi. 

Potrditveno polje "Naslov na obrazcih (N)" označimo, če želimo, da se ime 

in priimek ter naslovni podatki kontaktne osebe upoštevajo in izpišejo pri 

naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) na izpisih v 

segmentu COBISS3/Nabava. 

Potrditveno polje "Naslov na obrazcih (SP)" označimo, če želimo, da se 

ime in priimek ter podatki za naslavljanje kontaktne osebe upoštevajo in 

izpišejo pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) 

na izpisih v segmentu COBISS3/Serijske publikacije. 

Potrditveno polje "Naslov na obrazcih (MI)" označimo, če želimo, da se 

ime in priimek ter podatki za naslavljanje kontaktne osebe upoštevajo in 

izpišejo pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) 

na izpisih v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja. 

9. Pri "Način komuniciranja" določimo ustrezno vrednost za najpogosteje 

uporabljeni način komuniciranja s kontaktno osebo. Ponudi se vrednost, ki 

smo jo izbrali pri podatkih o sedežu partnerja. Tega podatka, ki se sicer 

upošteva pri načinu pošiljanja izpisov, naslovljenih na izbrano kontaktno 

osebo, pri kontaktni osebi za domačo knjižnico ni treba izbrati. 

Postopek 
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10. Vnesemo podatke o naslovu: ulico in hišno številko ali številko poštnega 

predala, poštno številko, kraj, državo, številko telefona in telefaksa ter e-

naslov. Večji del teh podatkov je prenesenih iz razreda Domača knjižnica 

ali Partner. Podatke preverimo in spremenimo le, če se naslov kontaktne 

osebe razlikuje od naslova domače knjižnice ali partnerja.  

Podatki se upoštevajo in izpišejo pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) 

ali prejemnika (partner) na izpisih v segmentih COBISS3. 

 

Opozorilo: 

V polje "PP" vpišemo številko poštnega predala brez oznake za poštni 

predal, ker je oznaka (npr. pp, PP, P.P. ...) del izpisa in se kot privzeta 

vrednost izpisuje na posameznih izpisih. 

 

Opozorilo: 

Če vpišemo podatke o ulici in hišni številki ter poštnem predalu 

prejemnika, se ob shranjevanju podatkov izpiše opozorilo. Program 

namreč ne dovoli shranjevanja podatkov, dokler ne zbrišemo vrednosti pri 

enem od atributov (ali "Ulica in št." ali "PP"). 

 

11. Potrditveno polje "Neaktiven" označimo, če podatkov o kontaktni osebi ne 

nameravamo več uporabljati.  

12. Kliknemo gumb Opomba. Odpre se okno, v katerega vnesemo besedilo 

opombe in kliknemo gumb V redu. 

13. Shranimo podatke. 

 

Pri shranjevanju se kontaktni osebi dodeli oznaka, ki jo sestavlja oznaka 

domače knjižnice ali partnerja, znak "/" in zaporedna številka kontaktne osebe 

ali oddelka pri domači knjižnici ali partnerju. Identifikacijski podatki o 

kontaktni osebi so prikazani v seznamu kontaktnih oseb in oddelkov izbranega 

objekta v urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti ali Partner/Vloge in 

kontakti. 

2.1.3.2 Vnos podatkov o kontaktnem oddelku 

1. V urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti ali Partner/Vloge in 

kontakti kliknemo gumb Nov objekt. 

Odpre se okno Seznam, v katerem izberemo ustrezno vrednost.  

2. Izberemo Kontaktni oddelek in kliknemo gumb V redu.  

Odpre se urejevalnik Kontaktni oddelek.  

3. Vpišemo ime oddelka. Pri vnosu podatkov o kontaktnem oddelku pri 

domači knjižnici lahko v posebno polje vpišemo tudi angleško ime oddelka, 

če želimo, da se pri naslovu pošiljatelja na angleških izpisih izpisuje v 

angleškem jeziku. 

  

Postopek 
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4. Določimo segment (ali več segmentov), v katerem naj se pri pripravi in 

pošiljanju izpisov upoštevajo podatki o kontaktnem oddelku. 

Potrditveno polje "Naslov na obrazcih (N)" označimo, če želimo, da se ime 

in podatki za naslavljanje kontaktnega oddelka upoštevajo in izpišejo pri 

naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) na izpisih v 

segmentu COBISS3/Nabava. 

Potrditveno polje "Naslov na obrazcih (SP)" označimo, če želimo, da se 

ime in podatki za naslavljanje kontaktnega oddelka upoštevajo in izpišejo 

pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) na 

izpisih v segmentu COBISS3/Serijske publikacije. 

Potrditveno polje "Naslov na obrazcih (MI)" označimo, če želimo, da se 

ime in podatki za naslavljanje kontaktnega oddelka upoštevajo in izpišejo 

pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) ali prejemnika (partner) na 

izpisih v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja. 

5. Pri "Način komuniciranja" določimo ustrezno vrednost za najpogosteje 

uporabljeni način komuniciranja. Ponudi se vrednost, ki smo jo izbrali pri 

podatkih o sedežu partnerja. Tega podatka, ki se sicer upošteva pri načinu 

pošiljanja izpisov, naslovljenih na izbrani kontaktni oddelek, pri 

kontaktnem oddelku za domačo knjižnico ni treba izbrati. 

6. Določimo podatke o naslovu: ulica in hišna številka ali številka poštnega 

predala, poštna številka, kraj, država, številka telefona in telefaksa ter e-

naslov. Večji del teh podatkov je prenesenih iz razreda Domača knjižnica 

ali Partner. Podatke preverimo in spremenimo le, če se naslov kontaktnega 

oddelka razlikuje od naslova domače knjižnice ali partnerja.  

Podatki se upoštevajo in izpišejo pri naslovu pošiljatelja (domača knjižnica) 

ali prejemnika (partner) na izpisih v segmentih COBISS3.  

 

Opozorilo: 

Tudi v tem primeru v polje "PP" vpišemo številko poštnega predala brez 

oznake za poštni predal, ker je oznaka (npr. pp, PP, P.P. ...) del  izpisa in se 

kot privzeta vrednost izpisuje na posameznih izpisih. 

 

Opozorilo: 

Če vpišemo podatke o ulici in hišni številki ter poštnem predalu 

prejemnika, se ob shranjevanju podatkov izpiše opozorilo. Program 

namreč ne dovoli shranjevanja podatkov, dokler ne zbrišemo vrednosti pri 

enem od atributov (ali "Ulica in št." ali "PP"). 

 

7. Potrditveno polje "Neaktiven" označimo, če podatkov o kontaktnem 

oddelku ne nameravamo več uporabljati.  

8. Pri "Lokacije" vpišemo kode iz lokalnega šifranta CODE 84 za določeni 

oddelek ali organizacijsko enoto knjižnice, ki ju vpisujemo kot kontaktni 

oddelek pri domači knjižnici.  

Podatek vpisujemo v knjižnicah z več dislociranimi oddelki ali 

organizacijskimi enotami, ki so prejemniki serijskih publikacij. Pri vsakem 
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kontaktnem oddelku določimo eno ali več lokacij iz šifranta CODE 84, ki 

spadajo v izbrani kontaktni oddelek. Vpišemo lahko eno ali več kod, med 

seboj jih ločimo z znakom ",".   

 

Primer: 

V Mariborski knjižnici so v šifrantu CODE 84 naslednje vrednosti: 

/OK/ "Osrednja knji<vz>nica#01" 

/OKi/ "Osrednja knji<vz>nica – inf. sl.#01"   

/OKS/ "Osrednja knji<vz>nica – skupne sl.#01" 

Naslov (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj) je pri vseh treh 

lokacijah isti. 

Pri vnašanju kontaktnega oddelka v Mariborski knjižnici vpišemo pri "Ime" 

Osrednja knjižnica, pri "Lokacija" pa OK,OKi,OKS.   

 

Podatka o lokaciji kontaktnega oddelka pri partnerjih ne vpisujemo. 

9. Kliknemo gumb Opomba. Odpre se okno, v katerega vnesemo besedilo 

opombe in kliknemo gumb V redu. 

10. Shranimo podatke. 

 

Pri shranjevanju se kontaktnemu oddelku dodeli oznaka, ki jo sestavlja oznaka 

domače knjižnice ali partnerja, znak "/" in zaporedna številka kontaktnega 

oddelka ali osebe pri domači knjižnici ali partnerju. Identifikacijski podatki o 

kontaktnem oddelku so prikazani v seznamu kontaktnih oddelkov in kontaktnih 

oseb izbranega objekta v urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti ali 

Partner/Vloge in kontakti. 

2.1.4 Vnos podatkov o oddelku za izposojo 

V knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, vnašamo podatke o 

oddelkih za izposojo v urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti. Vpišemo 

vse oddelke, v katerih izposojajo gradivo. Vpišemo tudi oddelke, ki še nimajo 

računalniško podprte izposoje, in to pri teh oddelkih ustrezno označimo. Tem 

oddelkom lahko gradivo medoddelčno izposodimo, ne moremo pa evidentirati 

izposoje gradiva v teh oddelkih, niti medoddelčne izposoje gradiva iz teh 

oddelkov. 

 

Oddelek za izposojo, ki ga želimo vpisati pri podatkih o domači knjižnici, mora 

biti vnesen v lokalnem šifrantu z oznako CODE 301 (Oddelki). 

 

1. V urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti kliknemo zavihek 

Oddelki za izposojo in nato gumb Nov objekt. 

Odpre se urejevalnik Oddelek/Splošno, v katerem vpišemo podatke o 

oddelku za izposojo. 

  

Pogoj 

Postopek 
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2. Pri "Oddelek" vpišemo dvomestno oznako oddelka ali jo izberemo iz 

šifranta. 

3. Pri "Razširitev imena" vpišemo daljše ime oddelka. 

4. Vnesemo podatke o naslovu oddelka: ulico in hišno številko, poštno 

številko, kraj, občino sedeža in državo. 

5. Pri "Vodja oddelka" vpišemo ime in priimek vodje oddelka. Podatek je 

obvezen. 

6. Vnesemo še številko telefona in telefaksa, e-naslov oddelka ter ime in 

priimek kontaktne osebe. 

7. Potrditveno polje "Računalniška izposoja" označimo, če v oddelku 

uporabljajo segment COBISS3/Izposoja. 

 

Opozorilo: 

Če pustimo potrditveno polje "Računalniška izposoja" prazno, se v izbrani 

oddelek ne bo možno prijaviti. 

 

8. Kliknemo gumb Opomba. Odpre se okno, v katero vpišemo opombo o 

oddelku. Vpisati je možno več opomb, pri čemer se programsko zabeležita 

datum vpisa in uporabniško ime uporabnika sistema, ki je opombo vpisal. 

 

9. Pri "Podlokacije" se izpiše ena ali več podlokacij, ki pripadajo temu 

oddelku. Katere podlokacije pripadajo posameznemu oddelku, predhodno 

določimo v lokalnem šifrantu Oznaka podlokacije v signaturi.  

 

Opozorilo: 

Povezava med podlokacijo in oddelkom v lokalnem šifrantu Oznaka 

podlokacije v signaturi vpliva na to, v katerem oddelku se lahko evidentira 

izposoja izvoda z določeno podlokacijo. V posameznem oddelku je možno 

evidentirati samo izposojo izvodov, ki imajo v signaturi podlokacijo tega 

oddelka (element l podpolja 996/997d) ali podlokacijo preusmeritve 

(element E podpolja 996/997e). 

 

10. Pri "Neporavnane terjatve", "Štev. izgublj. izvodov (I)" in "Datum zadnjega 

obiska" se podatki vpisujejo programsko.  Pri "Datum zadnjega obiska" se 

izpiše datum zadnjega obiska, ne glede na to, v katerem oddelku knjižnice 

je bil obisk zabeležen. 

11. V urejevalniku Oddelek/Info so dostopni še preostali podatki, ki se 

vpisujejo programsko in jih ne moremo spreminjati: 

 oznake oddelkov knjižnice, od katerih si izbrani oddelek medoddelčno 

izposoja gradivo ("Oddelki") 

 število trenutno izposojenih izvodov pri oddelku ("Štev. izpos. izvodov 

(I)) 

 število obiskov tega oddelka v tekočem letu ("Štev. obiskov na leto 

(I)"); kot en obisk se šteje vsaka transakcija gradiva v različnih 

oddelkih ali več transakcij v istem oddelku v istem dnevu  
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 uporabniško ime uporabnika sistema, ki je vnesel podatke o oddelku za 

izposojo ("Vnesel") 

 datum in čas vnosa podatkov o oddelku za izposojo v bazo podatkov 

("Vneseno") 

 uporabniško ime uporabnika sistema, ki je zadnji spremenil podatke o 

oddelku za izposojo ("Spremenil") 

 datum in čas zadnjega spreminjanja podatkov o oddelku za izposojo v 

bazi podatkov ("Spremenjeno") 

 pri "Podrobnosti po oddelkih" se izpišejo podatki v zvezi z aktivnostjo 

v posameznih oddelkih (oznaka oddelka, datum zadnjega obiska, štev. 

izpos. izvodov) 
 

12. Shranimo podatke. 

 

Po vnosu podatkov o novem oddelku moramo najprej osvežiti nastavitve 

(postopek je opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 5.10).  

Zatem mora skrbnik lokalnih aplikacij na portalu Izobraževanje ta oddelek 

dodati v seznam oddelkov izposoje pri uporabniških imenih tistih uporabnikov 

sistema, ki nimajo dostopa do vseh oddelkov in se bodo lahko prijavljali v ta 

oddelek. Pri uporabnikih sistema, ki imajo dostop do vseh oddelkov, se novi 

oddelek programsko doda med izbrane oddelke.  

V novi oddelek se bodo uporabniki sistema lahko prijavili šele po ponovni 

prijavi v programsko opremo COBISS3. 
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