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1 Uvod 

 

Dokument zajema informacije, določila in načine prikaza dostopnosti zaloge in statusov izposoje 

gradiva v COBISS+. Cilj je, da na osnovi podatkov, zbranih na vzajemnem nivoju, uporabnik 

knjižnice prek COBISS+ dobi enake informacije o dostopnosti zaloge in statusa izvoda za izposojo 

ne glede na nivo prikaza oz. izhodiščno točko za iskanje gradiva: na nivoju vzajemnega kataloga, 

na nivoju lokalnega kataloga knjižnice ali v knjižnici na izposojevalnem pultu. 

Ključna področja, obravnavana v tem dokumentu, so:  

1. terminologija, 

2. zbirni podatki o zalogi v podpolju 998c, 

3. zbirni podatki o licencah za izposojo spletnih virov (e-knjig, zvočnih knjig …), 

4. dostopnost gradiva za izposojo – vzajemna baza podatkov, 

5. dostopnost spletnih virov – vzajemna baza podatkov, 

6. status izvoda – lokalna baza podatkov, 

7. dostopnost spletnih virov – lokalna baza podatkov. 

 

 

2 Terminologija  

• Stanje zaloge 

Za zapise, ki obstajajo v COBIB-u, velja, da ima neka knjižnica stanje zaloge, če ima na 

vzajemnem nivoju podpolje 998c – zbirni podatki o zalogi. Podpolje 998c se tvori, ko v 

lokalni bazi knjižnice obstaja vsaj eno podpolje 996/997, ki ga lahko štejemo v stanje 

zaloge. V stanje zaloge ne štejemo polj 996/997, ki imajo:  

1) v podpolju q vpisan status 9 – odpisano ali  

2) spadajo v učbeniški sklad ali  

3) nimajo niti inventarne številke (IN) niti signature (SG) in hkrati nimajo izpolnjenega 

podpolja q ali p.  

• Dostopnost zaloge za izposojo 

Dostopnost zaloge za izposojo pomeni, da je iz stanja zaloge razvidno, ali knjižnica nameni 

gradivo za brezpogojno ali pogojno izposojo.  

• Število izvodov, namenjenih izposoji 

To je število izvodov, ki jih glede na nastavitve v tabeli p/q knjižnica nameni izposoji. V 

tej tabeli se določi način izposoje na dom in način izposoje v čitalnico glede na kombinacijo 

vpisanih podatkov o dostopnosti in statusa gradiva v podpoljih 996/997p in/ali 996/997q). 

Kot način izposoje se lahko določi: 

− brezpogojna izposoja, 

− pogojna izposoja, 

− onemogočena izposoja, 
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− izposoja na knjigomatu ni možna, sicer pa velja brezpogojna izposoja.  

• Status izvoda  

Status izvoda pove, ali je izvod prost za izposojo na dom ali za izposojo v čitalnico, ali je 

mogoča pogojna ali brezpogojna izposoja, ali je izvod trenutno izposojen na dom ali v 

čitalnico, ali je izvod rezerviran itd.  

Če knjižnica razpolaga z zalogo gradiva, lahko uporabnik do informacije o tem, ali je izvod 

prost za izposojo ali ne, pride šele, ko v COBISS+ poišče in pregleda podatke o zalogi v 

lokalni bazi podatkov knjižnice.  

• Dostopnost spletnih virov za izposojo in število prostih izvodov 

Knjižnica na portalu ponudnika spletnega vira kupi licence za izposojo spletnega vira. 

Podatki o številu licenc in o številu trenutno izposojenih izvodov spletnega vira po 

posameznih knjižnicah se vodijo v zbirnih podatkih o licencah. 

 
 

3 Zbirni podatki o dostopnosti gradiva za izposojo  

3.1 Zbirni podatki o zalogi v podpolju 998c 

Podatki v podpolju 998c – zbirni podatki o zalogi na vzajemnem nivoju so osnova za prikaz 

podatkov o dostopnosti gradiva za izposojo v vzajemni bazi in v lokalnih bazah podatkov knjižnic. 

Podpolje 998c se tvori vedno, kadar za zapis, ki je v vzajemni bazi, v lokalni bazi obstaja vsaj eno 

polje 996/997, ki ga lahko štejemo v stanje zaloge. V stanje zaloge ne štejemo polj, ki:  

• imajo v podpolju q vpisan status 9 – odpisano ali  

• spadajo v učbeniški sklad ali  

• hkrati nimajo niti inventarne številke (IN) niti signature (SG) niti nimajo izpolnjenega 

podpolja q ali p. 

 

Novo podpolje 998c se tvori tudi, kadar gre za zapis za serijsko publikacijo, za katero ne obstaja 

nobeno polje 997 in je dovoljen ročni vnos podatkov o stanju zaloge. To praviloma velja le za 

naslednje primere:  

• ko o zalogi knjižnice, ki ni v COBISS-u, poroča druga knjižnica, ki je v sistemu COBISS;  

• kadar vodi knjižnica zalogo za ta zapis v nekem drugem sistemu in ne v COBISS-u;  

• kadar vodi knjižnica zalogo pri nekem drugem zapisu v okviru COBIB-a. 

 

Strukturo podpolja 998c predstavlja 9 elementov (gl. priročnik COMARC/H, pogl. 998c – število 

primerkov). Vrednost pri posameznem elementu 998c (razen v elementu 7, v katerega je dovoljen 

ročni vnos števila primerkov serijske publikacije) pomeni število izvodov monografskih publikacij 

ali število letnikov serijskih publikacij, ki jih ima knjižnica na zalogi in jih namenja za brezpogojno 

ali pogojno izposojo ali pa je zanje izposoja onemogočena. Koliko od teh izvodov je v nekem 

trenutku res prostih in si jih je mogoče izposoditi, pa je razvidno iz rezultata iskanja po podatkih 

v lokalni bazi knjižnice.  
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Podpolje 998c za monografske publikacije obstaja le na vzajemnem nivoju in vsem elementom, 

razen elementa 7, se vrednosti vpisujejo programsko. Podpolje 998c za serijske publikacije obstaja 

na vzajemnem in lokalnem nivoju in vsi elementi, razen elementa 7, se prav tako vpisujejo 

programsko.  

Pogoji in algoritem sprotnega ažuriranja podpolja 998c so prikazani v tabeli Način ažuriranja 

podpolja 998c in izpis dostopnosti zaloge (gl. prilogo A). Program z algoritmom za ažuriranje 

elementov podpolja 998c vedno ugotavlja, katerega od sklopov pogojev neko polje 996/997 

izpolnjuje. Posamezni pogoj vedno sestavlja 8 kriterijev preverjanja, in sicer:  

• ali obstaja inventarna številka (IN), 

• ali obstaja signatura (SG),  

• kaj je vpisano v podpolju q,  

• kaj je vpisano v podpolju p,  

• kaj je vpisano v parametru y za način izposoje na dom v tabeli pq,  

• kaj je vpisano v parametru z za način izposoje v čitalnico v tabeli pq,  

• kaj je vpisano v časovnih parametrih in  

• kaj je vpisano v podpolju u.  

Če je v tabeli pri nekem kriteriju vpisano "karkoli", to pomeni, da je vsebina lahko poljubna, lahko 

pa je tudi prazno. Vrstni red ugotavljanja pogojev je tak, da se najprej preverijo pogoji, zapisani v 

prvi vrstici tabele, če ti niso izpolnjeni, se preverijo pogoji v drugi vrstici itd. do 16. vrstice 

pogojev. 

Programsko se ustrezni elementi v 998c ažurirajo (polnijo ali spremenijo) sproti, in sicer vedno: 

• ko knjižnica doda novo polje 996 ali 997 ali ga izbriše (glede na vsebino dodanega polja)  

• ko knjižnica doda ali izbriše podpolje f (inventarna številka) ali podpolje d (signatura); 

• ko knjižnica spremeni vrednost v podpoljih p (stopnja dostopnosti) ali q (status);  

• ko IZUM na zahtevo knjižnice v tabeli pq spremeni način izposoje (y – za izposojo na dom 

ali z – za izposojo v čitalnico) za posamezno kombinacijo p in q (načini so lahko: 0 – 

brezpogojna izposoja, 1 – pogojna izposoja, 2 – izposoja ni mogoča, 3 – izposoja na 

knjigomatu ni mogoča); 

• ko se v časovne parametre izposoje vpiše vrednost 0d ali "prazno" ali se ti dve vrednosti 

spremenita; 

• ko knjižnica v podpolje u (omejitev dostopnosti) vpiše vrednost 0 za rok izposoje (s čimer 

se izposoja določenega izvoda onemogoči, vrednosti v podpoljih p in q pa izničijo) ali 

vrednost 0 izbriše; 

• ko knjižnica v zapisu za tematsko številko doda ali izbriše podpolje 992y (inventarna 

številka serijske publikacije); 

• ko knjižnica v zapisu za privezek (adligat) doda ali izbriše podpolje 4829 (inventarna 

številka osnovne publikacije). 
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Pod zavihkom Zaloga po knjižnicah se izpišejo vse tiste knjižnice, pri katerih na vzajemnem 

nivoju obstaja podpolje 998c. Če podpolje obstaja, se na osnovi postavljenega algoritma izpiše 

ustrezen komentar. 

Ko knjižnica odpiše zadnji izvod gradiva, se zaloga za tak zapis na vzajemnem nivoju ne prikazuje 

več; bibliografski zapis še vedno ostane in je viden v seznamu rezultatov iskanja v lokalni bazi.  

Podatki o dostopnosti gradiva za izposojo po knjižnicah se pri iskanju na vzajemnem nivoju v 

seznamu rezultatov prikazujejo v stolpcu, kjer se izpisuje najugodnejši status (v nadaljevanju 

besedila ga imenujemo stolpec Za izposojo). Pri izbranem zapisu se ti podatki izpišejo v stolpcih 

Za izposojo in Druga zaloga. 

Komentar v zvezi z dostopnostjo zaloge se izpiše ne glede na to, kateri element v podpolju 998c 

ima vpisano vrednost, večjo od 0. Pri izpisu komentarjev v seznamu rezultatov iskanja velja vrstni 

red glede na naraščajočo številko elementa. Najprej se izpiše komentar, ki je prirejen vrednosti 1. 

elementa (za izposojo – na dom), če je ta vrednost 0, se izpiše komentar, ki je prirejen vrednosti 

2. elementa (za izposojo – v čitalnico) itd.  

 

Pri iskanju v lokalni bazi knjižnice se podatki o statusih posameznih izvodov izpisujejo na osnovi 

stanja v COBISS/Izposoji. V seznamu rezultatov se prikazujejo v stolpcu Za izposojo, pri 

izbranem zapisu pa v stolpcu Status izvoda. Prikazujejo se enaki komentarji kot pri iskanju po 

vzajemni bazi. 

3.2 Zbirni podatki za izposojo spletnih virov 

Osnova za prikaz podatkov o dostopnosti spletnih virov za izposojo na vzajemnem nivoju in nivoju 

lokalne baze so zbirni podatki o licencah za izposojo spletnih virov. 

Struktura zbirnih podatkov o licencah je naslednja:  

• a: oznaka portala ponudnika spletnega vira 

• b: akronim knjižnice 

• c: število izvodov spletnega vira, ki jih knjižnica namenja za izposojo (število možnih 

hkratnih izposoj spletnega vira) 

• d: število izvodov spletnega vira, izposojenih v določenem trenutku 

• e: število preostalih prostih izvodov spletnega vira (število prostih izposoj) 
 

Zbirni podatki o licencah se ažurirajo: 

• ko knjižnica kupi ali obnovi osnovni paket (takrat se podatki ažurirajo za vse licence, ki so 

del osnovnega paketa) in  

• ko zakupi izposoje za posamezni spletni vir.  

Zbirni podatki se ažurirajo tudi: 

• ko si uporabnik knjižnice izposodi spletni vir,  

• ko spletnemu viru poteče rok izposoje,  

• če uporabnik predčasno vrne spletni vir. 
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Pod zavihkom Spletni viri v knjižnicah se izpišejo vse tiste knjižnice, pri katerih na vzajemnem 

nivoju obstajajo zbirni podatki o licencah. 

Če zbirni podatki o licencah na vzajemnem nivoju ne obstajajo, se zavihek Spletni viri v 

knjižnicah ne prikaže. 

 

4 Dostopnost gradiva za izposojo – vzajemna baza 

podatkov 

Pri prikazu, ali zaloga obstaja in v katerih knjižnicah obstaja, algoritem upošteva: 

• ali obstaja podpolje 998c ali ne, v katerem elementu podpolja 998c je kaj vpisano; 

• ali podpolje 998c ne obstaja in gre za gradivo na spletu ali gradivo, ki je še v tisku ali 

gradivo, opredeljeno kot izvedeno delo; 

• pri prikazu dostopnosti spletnih virov se upoštevajo zbirni podatki o licencah za izposojo 

spletnih virov.  

Informacije, izpisane v rezultatih iskanja in v izbranem zapisu, se ujemajo: če gre le za eno 

podpolje 998c v eni knjižnici, je ujemanje popolno, sicer se v rezultatih iskanja vedno izpiše 

podatek iz tiste knjižnice, kjer je dostopnost zaloge za uporabnika najugodnejša. 

4.1 Rezultati iskanja  

Če smo pri iskanju v vzajemni bazi podatkov pri omejitvi po vrsti gradiva obdržali privzeto 

nastavitev vse gradivo, se med rezultati iskanja pojavijo vsi zapisi, ne glede na to, ali imajo zalogo 

ali ne, ne pojavijo pa se izvedena dela.  

Če smo izbrali vsi zapisi oz. v izbirnem iskanju vse in hkrati tudi nastopi, dogodki, predavanja, 

se pojavijo tudi izvedena dela. 

Zapisi, ki obstajajo le v lokalnih bazah podatkov, se pri iskanju v vzajemni bazi podatkov ne 

upoštevajo. 



Izpisi o dostopnosti gradiva za uporabnike in statusi izvodov v izposoji v COBISS+  COBISS+ 

 

6/30 © IZUM, 12. 4. 2023, POM-NA-SI-487, V4.0 

 

Slika 1: Prikaz rezultatov iskanja v vzajemni bazi 

Podpolje 998c obstaja – stolpec Za izposojo 

Če podpolje 998c obstaja, se v stolpcu Za izposojo izpišejo v nadaljevanju navedeni komentarji. 

Pri izpisu komentarjev velja pravilo, da se naslednji komentar izpiše le, če ni bil izpisan že 

predhodni, ki je za uporabnika bolj ugoden (primer: komentar pod zap. št. 3 se izpiše samo, če v 

nobeni knjižnici v 1. ali 2. elementu ni vpisane številke, večje od 0). 

Komentarji so naslednji: 

1.  za izposojo – na dom  če je v 1. (1. del elementa) ali 7. elementu (1. del elementa) 

številka večja od 0, kar pomeni, da ima knjižnica vsaj en izvod, ki ga namenja za izposojo; 

2.   za izposojo – v čitalnico  če je v 1. (2. del elementa) ali 7. elementu (2. del elementa) 

številka večja od 0, kar pomeni, da ima knjižnica vsaj en izvod, ki ga namenja za izposojo 

v čitalnico; 

3.  pogojno za izposojo – na dom (stopnja dostopnosti iz 996/997p in/ali status iz 996/997q) 

 če je v 2. elementu (1. del elementa) številka večja od 0, kar pomeni, da ima knjižnica 

vsaj en izvod, za katerega je možna pogojna izposoja na dom ali po medknjižnični izposoji 

(MI); 
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4.  pogojno za izposojo v čitalnico (stopnja dostopnosti iz 996/997p in/ali status iz 

996/997q)  če je v 2. elementu (2. del elementa) številka večja od 0, kar pomeni, da ima 

knjižnica vsaj en izvod, za katerega je možna pogojna izposoja v čitalnico);  

5. samo za ogled v čitalnici  če je v 8. elementu številka večja od 0, kar pomeni, da ima 

knjižnica vsaj en izvod, ki sicer nima vpisane inventarne številke, in zato ni mogoče 

evidentirati izposoje s programsko opremo COBISS/Izposoja, mogoč pa je ogled takega 

izvoda v čitalnici; 

6.  v pripravi  če je v 3. elementu številka večja od 0, kar pomeni, da ima knjižnica vsaj 

en izvod, ki je v postopkih obdelave in bo lahko namenjen za izposojo; 

7. naročeno  če je v 5. elementu številka večja od 0, kar pomeni, da ima knjižnica vsaj en 

izvod, ki je v postopku naročanja;  

8.  izposoja ni možna  če je v 4. elementu številka večja od 0, kar pomeni, da ima knjižnica 

izvod v svoji zalogi, vendar je zanj izposoja onemogočena; 

9. še v tisku  če je v 9. elementu številka večja od 0 in obstaja podpolje 001a, kjer je vpisana 

vrednost p, kar pomeni, da gre za gradivo, ki je še v tisku, a vseeno obstaja polje 996/997; 

10. za zameno če je v 6. elementu znak "+", kar pomeni, da knjižnica ponuja izvod za 

zameno drugi knjižnici;  

11. deziderat  če je v 6. elementu znak "–", kar pomeni, da želi knjižnica to gradivo pridobiti; 

12. info v knjižnici  če je v 9. elementu številka večja od 0 in ne gre za izpis na spletu. 

 

Če ima zalogo samo ena knjižnica (številka je v katerem koli elementu večja od 0), vendar 

postopkov izposoje nima podprtih s COBISS/Izposojo, se komentarji o dostopnosti za izposojo 

izpišejo na enak način kot v knjižnicah, kjer je izposoja podprta s COBISS/Izposojo.  

Če je zapis za članek ali ima zapis izpolnjeno podpolje 225x (obstaja ISSN zbirke), se izpiše 

povezava glej vir. Če jo kliknemo, se prikaže zapis o publikaciji, v kateri je bil članek objavljen. 

Pod tem se odpre zavihek Zaloga po knjižnicah za to publikacijo. 

 

4.1.1 Podpolje 998c ne obstaja 

Če zapis v vzajemni bazi obstaja, vendar ni podpolja 998c, se izpišejo komentarji: 

• na spletu  gre za elektronski vir, ki je dostopen na spletu; komentar se izpiše, kadar 

obstaja samo element 9 in je številka večja od 0 in obstaja podpolje 856, ki ima ind2 = 0 

ali 1 ali pa ima 0172 = doi.  

• še v tisku  če obstaja podpolje 001a, kjer je vpisana vrednost p. 

• ni zaloge  če nobena knjižnica nima izvodov ali so vsi izvodi v vseh knjižnicah odpisani 

ali če gre pri vseh izvodih za učbeniški sklad ali če gre za izvedeno delo (obstaja podpolje 

001c, kjer je vpisana vrednost d). 
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4.2 Izbrani zapis 

Iz seznama rezultatov iskanja s klikom na naslov posameznega gradiva preidemo na prikaz 

podatkov o tem gradivu.  

 

 

Slika 2: Pregled izbranega zapisa po iskanju v vzajemno bibliografsko-kataložni bazi podatkov 

 

Pod zavihkom Zaloga po knjižnicah se izpišejo informacije o knjižnicah, ki hranijo iskano 

gradivo. Izpišejo se podatki o knjižnici, kraju, akronimu, razpoložljivosti gradiva za izposojo in 

preostali zalogi. 

S klikom na izbrano knjižnico pridobimo podrobnejše informacije o izposoji izvodov gradiva, kot 

so signatura, status izvoda in možnost rezervacije. S klikom na zavihek Zaloga v drugih 

knjižnicah se prikaže pregled informacij o zalogi iskanega gradiva v drugih knjižnicah v sistemu 

COBISS.  

Če je izbrani zapis članek, se pod zavihkom Zaloga po knjižnicah izpiše vir:, v nadaljevanju pa 

povezava s podatki o publikaciji, točni številki letnika ter straneh, na katerih je bil članek objavljen. 
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Če nobena knjižnica nima zaloge (ni nobenega podpolja 998c), se pod zavihkom Zaloga po 

knjižnicah izpiše Nobena knjižnica v sistemu COBISS.SI nima izvoda tega gradiva. 

Če nobena izmed knjižnic nima izvoda iskanega gradiva, se pod zavihkom Zaloga v drugih 

knjižnicah izpiše Nobena druga knjižnica v sistemu COBISS.SI nima izvoda tega gradiva. 

Če gre za izvedeno delo (obstaja podpolje 001c, kjer je vpisana vrednost d), se zavihek Zaloga po 

knjižnicah pod zapisom ne prikaže. 

4.2.1 Zavihek Zaloga po knjižnicah  

Po kliku na naslov posameznega gradiva v seznamu rezultatov iskanja v vzajemni bazi se pod 

zapisom v zavihku Zaloga po knjižnicah izpišejo podatki o zalogi in dostopnosti gradiva v 

posamezni knjižnici (naziv, kraj, akronim, razpoložljivost gradiva za izposojo in podatki o 

preostali zalogi). Ime knjižnice se izpiše kot povezava. 

 

 

Slika 3: Zavihek Zaloga po knjižnicah – monografske publikacije 

 

 

Slika 4: Zavihek Zaloga po knjižnicah – serijske publikacije 

 

Stolpec Knjižnica/institucija      

Izpiše se seznam knjižnic, ki hranijo gradivo. S klikom na naziv knjižnice dobimo za izbrano 

knjižnico podrobnejše informacije o gradivu (signatura, status izvoda v izposoji in možnost 

rezervacije).  

Če ima knjižnica zalogo v COBISS-u, vendar postopkov izposoje nima podprtih s segmentom 

COBISS/Izposoja, se ime knjižnice v seznamu prav tako izpiše s povezavo na imenu knjižnice. 
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Če gre za knjižnico, ki ne sodeluje v COBISS-u in zanjo o zalogi serijskih publikacij poroča druga 

knjižnica (ročni vpis v element 7), se ime knjižnice, ki ima to zalogo, v seznamu izpiše, vendar ne 

kot povezava. Za imenom se izpiše komentar (Knjižnica ne sodeluje v COBISS-u.).  

 
 

Stolpec Leto    

Stolpec se izpiše pri serijskih publikacijah. Pri knjižnicah, ki imajo serijsko publikacijo trenutno 

naročeno, se najprej izpiše besedilo redni dotok, nato pa podatki o letnicah.  

 
 

Stolpec Za izposojo 

Številke predstavljajo število izvodov monografske publikacije ali letnikov serijske publikacije, ki 

jih knjižnica namenja za izposojo. Podatki se izpišejo na osnovi vrednosti v 1. in 7. elementu 

podpolja 998c. Če gre za monografsko publikacijo ali izpis številke iz 7. elementa, se izpiše še 

izv., sicer pa letn..  

 

Stolpec Druga zaloga  
 

V tem stolpcu se izpišejo podatki o preostalih izvodih, ki jih knjižnica hrani, vendar jih ni namenila 

za brezpogojno izposojo. Izpišejo se enaki komentarji in pod enakimi pogoji, popisanimi v pogl. 

4.1 Rezultati iskanja, pri čemer se izpiše še podatek o številu izvodov ali letnikov serijske 

publikacije.  

4.3 Dostopnost spletnih virov – vzajemna baza podatkov 

Osnova za prikaz podatkov o dostopnosti spletnih virov za izposojo so zbrani podatki o licencah 

za izposojo spletnih virov na vzajemnem nivoju. Licence za izposojo se kupijo pri ponudniku 

vsebin na digitalni bralni platformi (na primer: Biblos, Audibook ipd.). 

4.3.1 Rezultati iskanja 

Pri spletnih virih se upoštevajo zbirni podatki o licencah s poudarkom na vrednostih v elementih 

c, d in e (gl. pogl. 3.2 Zbirni podatki o licencah za izposojo spletnih virov).  

Če je število trenutno izposojenih izvodov (element d) manjše od števila izvodov, ki jih je možno 

hkrati izposoditi (element c) ali pa je število preostalih prostih izvodov (element e) večje od razlike 

med številom izvodov, ki jih je možno hkrati izposoditi (element c), in številom trenutno 

izposojenih izvodov (element d), se v stolpcu Za izposojo izpiše komentar: 

  za izposojo 

Če nobena knjižnica še ni kupila licence za izposojo spletnega vira pri ponudniku vsebin na 

digitalni bralni platformi, se v stolpcu Za izposojo izpiše komentar: 

 na spletu.  
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Slika 5: Rezultat iskanja je e-knjiga 

4.3.2 Izbrani zapis 

Iz seznama rezultatov iskanja s klikom na naslov posameznega gradiva preidemo na prikaz 

podatkov o tem gradivu.  

V zavihku Spletni viri v knjižnicah se izpišejo nazivi knjižnic, ki razpolagajo z izbranim spletnim 

virom.  

Če nobena knjižnica nima zaloge in gre za elektronski vir (obstaja podpolje 856u (ind2 = 0 ali 1) 

ali pa podpolje 0172 = doi), se zavihek Spletni viri v knjižnicah pod zapisom ne prikaže. 

 

 

Slika 6: Zavihek Spletni viri v knjižnicah 
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4.3.3 Zavihek Spletni viri v knjižnicah 

Po kliku na naslov posameznega gradiva v seznamu rezultatov iskanja v vzajemni bazi se v 

zavihku Spletni viri v knjižnicah izpišejo informacije o knjižnicah (naziv, kraj in akronim), ki 

imajo izbrani spletni vir na voljo, število prostih izvodov spletnega vira, naziv ponudnika spletnega 

vira in možnost izposoje spletnega vira, če so izvodi še prosti za izposojo. Ime knjižnice se izpiše 

kot povezava. 

Če nobena knjižnica nima dostopnih spletnih virov ali pa zbirni podatek o licencah ne obstaja, ker 

še nobena knjižnica ni kupila licenc, se zavihek Spletni viri v knjižnicah pod zapisom ne prikaže.  

 

Stolpec Prostih izvodov 

Izpiše se število izvodov spletnih virov, prostih za izposojo, v oklepaju pa se izpiše število izvodov 

spletnih virov, ki jih knjižnica namenja za izposojo.  

 

Stolpec Ponudnik 

 

Izpiše se ime oz. oznaka portala ponudnika spletnega vira. 

Stolpec Izposoja 

Če je pri posamezni knjižnici še na razpolago prosti izvod spletnega vira, se v stolpcu Izposoja 

pojavi gumb izposodi si.  

 

 

5 Status izposoje konkretnega izvoda – lokalna baza 

podatkov  

Pri prikazu statusov konkretnih izvodov v lokalni bazi knjižnice algoritem upošteva: 

• ali ima izvod že kakšen status v segmentu COBISS/Izposoja (kar pomeni, da izvod ni 

prost); v tem primeru se izpiše status izvoda v izposoji. 

• če izvod ni v evidentiran v postopkih v izposoji in ima status prosto, se pri izpisu 

dostopnosti upoštevajo enaki kriteriji in pogoji kot v algoritmu, ki polni elemente podpolja 

998c (gl. opis v pogl. 3 Zbirni podatki o dostopnosti gradiva za izposojo). Pri prikazu 

rezultatov iskanja se status izpiše glede na to, ali je izvod namenjen izposoji na dom, 

izposoji v čitalnico, ali je izposojen medoddelčno itd. Prikaz povezav med izpisi podatkov 

o dostopnosti zaloge pri rezultatih iskanja na vzajemnem nivoju v stolpcu Za izposojo in 

statusi v izposoji na lokalnem nivoju v stolpcih Za izposojo in Status izvoda so podani tudi 

v prilogi B Tabela povezav dostopnosti zaloge in statusov izposoje. 
 

Informaciji o dostopnosti gradiva za izposojo, izpisani v stolpcu Za izposojo in v stolpcu Status 

izvoda (pri pregledu izbranega zapisa) v zavihku Zaloga oz. v zavihku Zaloga v izbrani enoti pri 

iskanju po oddelku lokalne baze podatkov, se ujemata: 

• v celoti, če knjižnica razpolaga le z enim izvodom gradiva; 
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• deloma, če knjižnica razpolaga z več izvodi gradiva, saj se pri rezultatih iskanja vedno 

najprej izpiše status izvoda, ki je najugodnejši za uporabnika (primer: če ima knjižnica 

4 izvode, od teh so 3 izposojeni, se bo pri rezultatih iskanja v stolpcu Za izposojo izpisal 

status prosto – na dom).  

5.1 Rezultati iskanja  

Če smo pri iskanju v lokalni bazi pri omejevanju po vrsti gradiva obdržali privzeto nastavitev vse 

gradivo, se med rezultati iskanja pojavijo samo zapisi, ki imajo zalogo in zapisi, ki zaloge nimajo, 

a gre za gradivo na spletu ali še v tisku ali pa gre za članek, ne pojavijo pa se zapisi za izvedena 

dela.  

Če smo izbrali vsi zapisi oz. v izbirnem iskanju vse in hkrati tudi nastopi, dogodki, predavanja, 

se pri izpisu zadetkov upoštevajo tudi izvedena dela. 

 

 

Slika 7: Rezultati iskanja v lokalni bazi podatkov 
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Če ima knjižnica lokalne zapise (to so zapisi, ki obstajajo le v lokalni bazi podatkov), se bodo pri 

iskanju upoštevali tudi ti zapisi.  

 

Stolpec Za izposojo 

Izpiše se status izvoda, ki je za uporabnika najugodnejši. Kateri je ta status, je odvisno od vrstnega 

reda, določenega v algoritmu za izpis dostopnosti zaloge (gl. prilogo A Način ažuriranja podpolja 

998c in izpis dostopnosti zaloge). Pri tem velja, da se naslednji status izpiše le, če ni bil ugotovljen 

in izpisan že predhodni. Če je v knjižnici ali izbranem oddelku več izvodov gradiva, algoritem 

najprej preveri status prvega izvoda, in če je ta prost za izposojo na dom, preostalih izvodov ne 

gleda več. V nasprotnem primeru algoritem nadaljuje s preverjanjem statusa drugega izvoda  itd.  

 

Statusi v izposoji se izpisujejo v naslednjem vrstnem redu (s pogoji, ki veljajo ob tem v podpolju 

998c):  

1.   prosto – na dom  če je en izvod prost in zanj velja brezpogojna izposoja na dom 

(tabela pq: vrednost y = 0 ali 3); veljajo pogoji za element 1 (1. del); 

Če je izvod last oddelka potujoče knjižnice, se izpiše informacija, ali je gradivo postavljeno 

na bibliobus. Prav tako se izpiše tudi informacija, če je takšen izvod medoddelčno 

izposojen. 

2.   prosto – za čitalnico (omejena dostopnost – čitalnica)  če je pri izvodu v 996/997p 

vpisana vrednost 4, izvod je prost in velja brezpogojna izposoja za čitalnico, izposoja na 

dom je pogojna (tabela pq: vrednost z = 0 ali 3); veljajo pogoji za element 1 (2. del);  

Če je izvod last oddelka potujoče knjižnice, se izpiše informacija, ali je gradivo postavljeno 

na bibliobus; izpiše še tudi informacija, če je izvod za čitalnico medoddelčno izposojen; 

3. samo za ogled v čitalnici (omejena dostopnost – čitalnica)  če izvod nima inventarne 

številke (IN), pa si ga je možno ogledati v čitalnici (podpolje 996/997q = prazno ali 6 in 

p = 4), veljajo pogoji za element 8; 

4.  prosto – pogojno – na dom (stopnja dostopnosti iz 996/997p in/ali status iz 996/997q) 

 če je izvod prost in zanj velja pogojna izposoja (v tabeli pq je y = 1); veljajo pogoji za 

element 2 (1. del); 

Če je izvod last oddelka potujoče knjižnice, se izpiše informacija, ali je gradivo postavljeno 

na bibliobus; izpiše še tudi informacija, če je izvod za čitalnico medoddelčno izposojen; 

5.  prosto – pogojno – za čitalnico (stopnja dostopnosti iz 996/997p in/ali status iz 

996/997q)  če je izvod prost in zanj velja pogojna izposoja v čitalnico (v tabeli pq je z 

= 1); veljajo pogoji za element 2 (2. del); 

Če je izvod last oddelka potujoče knjižnice, se izpiše informacija, ali je gradivo postavljeno 

na bibliobus; izpiše se tudi informacija, če je izvod za čitalnico medoddelčno izposojen; 

6.  izposojeno – na dom  vsi izvodi so izposojeni na dom (v izposoji imajo status c – 

izposojeno na dom);  

Če je izvod izposojen, se izpiše dodatna informacija o statusu izposojenega izvoda: 

 v bibliobusu <št. bibliobusa>: izposojeno na dom  izvod je postavljeni na bibliobus in 

izposojen na dom;  
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 izposojeno – po MI izvod je izposojen po medknjižnični izposoji; 

 izposojeno – izgubljeno dne: <datum>  izvod gradiva je izgubljen in ima v izposoji 

postavljen status l – izgubljeno;  

 v oddelku <št. oddelka>: <status gradiva>  izvod je medoddelčno izposojen in je 

evidentiran pri članu (npr. izposojen); 

7.  zadržano  kadar ima izvod v izposoji status b – zadržano; 

8.  rezervirano  kadar je izvod rezerviran; 

9.   v pripravi – <status iz 996/997q>  veljajo pogoji za element 3;  

10.  naročeno  veljajo pogoji za element 5;  

11.  ni za izposojo (<status iz 996/997q> ali <stopnja dostopnosti iz 996/997p>, če obstaja)> 

 veljajo pogoji za element 4; 

12.  še v tisku  veljajo pogoji za element 9 in obstaja podpolje 001a, kjer je vpisana vrednost 

p - v tisku; 

13.  za zameno  veljajo pogoji za element 6; 

14.  deziderat  veljajo pogoji za element 6; 

15.  info v knjižnici  veljajo pogoji za element 9, vendar ne gre za gradivo v tisku ali gradivo, 

dostopno na spletu; 

16.  na spletu  veljajo pogoji za element 9 in gre za elektronski vir, ki je dostopen na spletu 

(obstaja podpolje 856, ki ima ind2 = 0 ali 1 ali pa ima 0172 = doi);  

17. ni zaloge  za to gradivo ni zaloge, kar velja za naslednje primere: ko knjižnica nima 

nobenega izvoda gradiva ali ko so vsi izvodi v knjižnici odpisani ali ko gre pri vseh izvodih 

za učbeniški sklad ali ko gre za izvedeno delo (obstaja podpolje 001c, kjer je vpisana 

vrednost d ali podpolje 001b, kjer je vpisana vrednost u).  

 

Če iščemo po več lokalnih bazah ali več oddelkih lokalne baze hkrati, so izpisani statusi v stolpcu 

Za izposojo enaki, kot je navedeno zgoraj, le da se pred posameznim statusom izpiše še oznaka 

(akronim) lokalne baze oz. oddelka. 
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Slika 8: Rezultati iskanja v posameznih oddelkih lokalnih baz podatkov 

  

Če gre za knjižnico ali oddelek, kjer postopki izposoje niso podprti s COBISS/Izposojo, se v 

stolpcu Status izvoda izpiše:  

•  ni COBISS/Izposoje (čas izposoje na dom: <št. dni>)  če je vpisana vrednost v 1. delu 

1. ali 2. elementa  

•  za čitalnico (omejena dostopnost – čitalnica)  če je vpisana vrednost v 2. delu 1. ali 2. 

elementa ali 8. el. 

•  v pripravi – <status iz 996/997q>  če je vpisana vrednost v 3. el. 

• naročeno  če je vpisana vrednost v 5. el. 

• ni za izposojo (<status iz 996/997q> oz. <stopnja dostopnosti iz 996/997q>, če je vpisana) 

 če je vpisana vrednost v 4. el. 

• še v tisku  če je vpisana vrednost v 9. el.;  

• za zameno  če je vpisana vrednost v 6. el. + 

• deziderat  če je vpisana vrednost v 6. el. – 

• info v knjižnici  če je vpisana vrednost v 9. el.                                                          
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Če je rezultat iskanja zapis za članek ali ima zapis izpolnjeno podpolje 225x, se izpiše povezava 

glej vir. Če jo kliknemo, se prikaže zapis o publikaciji, v kateri je bil članek objavljen. Pod tem se 

odpre zavihek Pregled letnikov za to publikacijo. Enako se izpiše tudi v knjižnici, ki izposoje nima 

podprte v COBISS/Izposoji. 

 

Če je rezultat iskanja zapis za serijsko publikacijo, se izpiše povezava glej letnike. Povezava glej 

letnike se izpiše tudi v knjižnici, ki izposoje nima podprte v COBISS/Izposoja. 

 

Če je rezultat iskanja zapis za tematsko številko (tematska številka je z zapisom za serijsko 

publikacijo povezana prek polja 992y, v katerem je zapisana inventarna številka serijske 

publikacije), se izpiše povezava gl. publikacijo. Po kliku na zapis se odpre zapis tematske številke 

s podatki o postavitvi serijske publikacije, s katero je tematska publikacija povezana. S klikom na 

povezavo gl. publikacijo, se odprejo podatki o zalogi zvezkov oz. letnikov v tematski številki.  

 

Če je rezultat iskanja zapis za privezek (privezek je z zapisom za osnovno enoto povezan prek 

polja 4829, v katerem je zapisana inventarna številka osnovne enote), se izpiše povezava gl. 

publikacijo. Po kliku na zapis se odpre zapis privezka s podatki o postavitvi osnovne enote, v 

katero je privezek privezan. S klikom na povezavo gl. publikacijo se odprejo podatki o zalogi v 

osnovni enoti.  

 

Integrirni viri 
 

Pri tiskanih integrirnih virih (nevezani listi z zamenljivo vsebino), kjer obstaja polje 997 z vsebino 

v podpolju 997m, se izpišejo podatki o dostopnosti za izposojo na način, kot velja za serijske 

publikacije (povezava gl. letnike). Če pri integrirnem viru prvo podpolje 997m ni izpolnjeno, se 

podatki o dostopnosti zaloge izpišejo na enak način kot za monografske publikacije.  

 

 

Slika 9: Izpis rezultata iskanja v primeru integrirnega vira 
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5.2 Izbrani zapis  

Iz seznama rezultatov iskanja preidemo s klikom na naslov posameznega gradiva na prikaz 

bibliografskega zapisa, kjer se pod podatki o gradivu prikažejo zavihki Rezervacija, Zaloga in 

Zaloga v drugih knjižnicah.  

V zavihku Rezervacija se izpišejo podatki, namenjeni rezervaciji izbranega gradiva na želenem 

mestu prevzema.  

V zavihku Zaloga se izpišejo podatki o zalogi v izbrani knjižnici (signatura, status izvoda in 

možnost rezervacije). 

S klikom na zavihek Zaloga v drugih knjižnicah se izpišejo informacije o zalogi gradiva v drugih 

knjižnicah v sistemu COBISS. 

 

 

Slika 10: Pregled izbranega zapisa v lokalni bazi zavihek Rezervacija 
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Slika 11: Pregled izbranega zapisa v lokalni bazi zavihek Zaloga 

 

V primeru iskanja po enem ali več oddelkov izbrane knjižnice se zavihek Zaloga preimenuje v 

zavihek Zaloga v izbrani enoti z identičnim prikazom podatkov.  

Ob njem se prikaže še zavihek Zaloga v vseh enotah, kjer se izpišejo podatki o zalogi v preostalih 

enotah izbrane knjižnice (naziv knjižnice in oddelka, signatura, status izvoda in možnost 

rezervacije). 
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Slika 12: Pregled izbranega zapisa v oddelku lokalne baze zavihek Rezervacija 

 

 

Slika 13: Pregled izbranega zapisa v oddelku lokalne baze zavihek Zaloga v izbrani enoti 
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Če je izbrani zapis članek, se pod podatki o članku v zavihku Zaloga izpiše vir: s povezavo na 

podatke o publikaciji, točni številki letnika ter straneh, na katerih je bil članek objavljen. 

 

Če je izbrani zapis serijska publikacija, se pod podatki o publikaciji odpre zavihek Pregled 

letnikov, v katerem se izpišejo podatki o zalogi letnikov. Ko želeni letnik izberemo, se odpre okno 

Pregled izbranega letnika, kjer se izpiše status izvodov. 

 

Če je izbrani zapis tematska številka (zapis ima eno ali več podpolj 992y z inventarno številko 

serijske publikacije), se izpiše signatura serijske publikacije iz polja 997 in povezava gl. 

publikacijo. Če jo kliknemo, se odpre zapis za serijsko publikacijo, pod zavihkom Pregled 

letnikov se izpišejo podatki o zvezkih serijske publikacije, povezanih s tematsko številko. 

 

Če je izbrani zapis privezek (zapis ima podpolje 4829 z inventarno številko osnovne publikacije), 

se izpišeta signatura osnovne publikacije in povezava gl. publikacijo. Če kliknemo na povezavo, 

se odpre zapis za osnovno publikacijo s podatki o zalogi. 

 

Če je izbrani zapis integrirni vir, se po kliku na povezavo gl. letnike, izpišejo letniki, ki jih v 

knjižnici hranijo. Če se zaloga izpisuje na način za monografske publikacije, se izpišejo podatki o 

zalogi (signatura …) in status izvoda. Način izpisa podatkov o zalogi integrirnih virov določimo 

v atributu Oznaka integrirnega vira (g\I) (izpis podatkov o izvodu, o zvezkih ali da se podatki 

ne izpišejo). Če so pri tem atributu različne vrednosti, je vrstni red izpisa podatkov naslednji: 

• najprej se izpišejo informacije o dostopnosti zaloge iz podpolja 998c 

• sledi izpis podatkov o tistih izvodih (zvezkih) iz polj 997, ki imajo vpisano vrednost 

997g\I=s 

• na koncu se izpišejo podatki o izvodih, ki imajo v 997g\I vpisano vrednost m. 
 

 

Če nikjer v knjižnici postopki izposoje niso podprti s COBISS/Izposojo, se pod zapisom izpišejo 

podatki o postavitvi gradiva, pri statusu izvoda se izpiše ni COBISS/Izposoje, v oklepaju pa se 

izpiše informacija o času izposoje. Če knjižnica le v enem ali več oddelkih postopkov izposoje 

nima podprtih s COBISS/Izposojo, se takrat, kadar imamo izbrane vse oddelke, pri izvodih iz 

oddelkov brez avtomatizirane izposoje izpiše ni COBISS/Izposoje, v oklepaju pa se izpiše 

informacija o času izposoje. Če imamo izbran samo en oddelek in ta oddelek postopkov nima 

podprtih s COBISS/Izposojo, se pod zapisom izpiše ni COBISS/Izposoje, v oklepaju pa se izpiše 

informacija o času izposoje. 
 

5.2.1 Zavihek Rezervacija 

V zavihku Rezervacija se izpisujejo podatki za gradivo, ki je v knjižnici namenjeno za rezervacijo.  

V stolpcu Mesto prevzema se izpiše naziv mesta za prevzem, kjer je gradivo mogoče prevzeti. To 

je lahko naziv oddelka knjižnice, naziv paketnika ali možnost pošiljanja po pošti. 

V stolpcu Status gradiva se prikaže najugodnejši status gradiva za uporabnika za posamezno 

mesto prevzema. Opis statusa gradiva je skladen z opisi v tabeli v zavihku Zaloga, ki so opisani v 

poglavju 5.2.2. Za prikaz, ali je gradivo na voljo takoj ali pa bo za prevzem rezerviranega gradiva 

treba počakati, sta uporabljeni ikoni:  
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-        (gradivo je na lokaciji) – gradivo je v knjižnici oz. oddelku in ga je možno prevzeti 

tudi brez rezervacije 

-         (dostava z druge lokacije) – gradivo je na izbrano mesto prevzema treba dostaviti z 

druge lokacije (oddelka) ali ga prenesti v paketnik ali poslati po pošti, za kar je potrebno 

nekaj časa in ga bo uporabnik lahko prevzel šele po obvestilu knjižnice. 

Najprej se izpišejo mesta prevzema s statusom prosto – na dom z ikono v zeleni barvi, sledijo 

izvodi s statusom prosto – za čitalnico z ikono v oranžni barvi, nato izvodi s statusom izposojeno 

z ikono v rdeči barvi itd. (gl. pogl. 5.1 Rezultati iskanja). 

V stolpcu Rezervacija se na gumbu rezerviraj v primeru stroškov dostave gradiva iz druge lokacije 

prikaže nova ikona     , ki uporabnika tudi vizualno opozori, da je rezervacija na to mesto prevzema 

povezana s plačilom stroškov skladno s cenikom posamezne knjižnice. 

 

 

Slika 14: Pregled izbranega zapisa in table v zavihku Rezervacija 
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5.2.2 Zavihek Zaloga oz. Zaloga v izbrani enoti 

V zavihku Zaloga se izpišejo podatki o zalogi – t. j. izvodih, ki so v knjižnici namenjeni za 

izposojo. Če smo iskali po oddelku ali več oddelkih iste knjižnice, se ta zavihek preimenuje v 

Zaloga v izbrani enoti. 

Najprej se izpišejo vsi izvodi s statusi  prosto – na dom, sledijo izvodi s statusi  prosto – za 

čitalnico itd. (gl. pogl. 5.1 Rezultati iskanja).  

Pod zavihkom se prikažejo podatki za monografske publikacije in za integrirni vir, ki v podpolju 

997m nima vpisanega številčenja zvezkov.  

Enote, ki sestavljajo komplet in so iz istega bibliografskega zapisa, se izpisujejo skupaj za vsak 

komplet. Če enote kompleta niso iz istega zapisa, se pri izbranem zapisu izpišejo le enote tega 

zapisa. 

Pri izvodih, za katere izposoja ni mogoča ali je mogoča pogojno, se bo v primerih statusov ni za 

izposojo ali prosto – pogojno – na dom ali prosto – pogojno – za čitalnico na koncu izpisa 

podatkov o signaturi izpisala tudi vrednost iz šifranta za podpolje q.  

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti, da se ne prikazujejo arhivski 

izvodi (v podpolju 996/997p imajo vrednost 7 – popolna nedostopnost (arhivski izvod)). 

 

Stolpec Signatura – lokacija, inventarna št. … 

V stolpcu Signatura – lokacija, inventarna št. … se izpišejo podatki o lokaciji gradiva v knjižnici 

oz. oddelku, signatura in inventarna številka.  

V knjižnicah, kjer imajo vključen lokator gradiva, se signatura izpiše kot povezava. Po kliku na 

povezavo se odpre slika tlorisa knjižnice, kjer je označena polica oz. lokacija, kjer je gradivo.  

Stolpec Status izvoda 

V stolpcu Status izvoda se izpiše status izvoda v izposoji.  

 

V stolpcu Status izvoda se najprej izpiše enak status, kot se je pojavil pri rezultatih iskanja. Če je 

bil ta status  prosto – na dom, se tudi pri pregledu zapisa najprej izpišejo vsi izvodi s tem statusom, 

sledijo vsi izvodi s statusi  prosto – za čitalnico itd. (gl. pogl. 5.1 Rezultati iskanja). Enak način 

izpisa velja tudi v primeru knjižnice z oddelki, ko pri iskanju izberemo vse ali le nekatere oddelke.  

 

Pri kompletu se izpiše status vodilne enote kompleta. 

 

Za statusom se izpišejo še dodatni podatki o statusu posameznega izvoda. Algoritmi so naslednji:   

 

1.    Izvod ima postavljen status v segmentu COBISS/Izposoja 

Če ima izvod postavljen status v COBISS/Izposoji, se k osnovnemu statusu izvoda, ki je bil 

izpisan pri rezultatih iskanja, lahko izpišejo naslednje dodatne vrste sporočil: 

1. rok vrnitve: dd.mm.llll  

2. rok vrnitve: nedoločen  

3. rezervirano, čaka do: dd.mm.llll 
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Celotni izpisi so lahko naslednji: 

4. če je status gradiva c - izposojeno na dom ali  k  – v kroženju: 

  izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd.mm.llll 

5. če je status gradiva s - izposojeno v čitalnici: 

  izposojeno – v čitalnico, rok vrnitve: dd.mm.llll 

6. če je status gradiva m – izposojeno po MI: 

  izposojeno – po MI, rok vrnitve: dd.mm.llll 

7. če je status gradiva c – izposojeno na dom ali s – izposojeno v čitalnici ali k – v kroženju in 

je vpisan rok vrnitve xx. xx. xxxx:  

  izposojeno – na dom, rok vrnitve: nedoločen 

8. če je status gradiva o – rezerviran prosti izvod ali w – čaka na polici (rezervacija) ali u – 

rezervirano za čitalnico: 

  rezervirano, čaka do: dd.mm.llll  

9. če je rezervirano gradivo označeno kot manjkajoče, se izpiše: 

  rezervirano, gradiva ni  

10. če je status gradiva b – zadržano:  

  zadržano, rok vrnitve: dd.mm.llll  

11. če je status l – izgubljeno: 

  izposojeno – izgubljeno dne: dd.mm.llll  

12. če je status gradiva d – medoddelčno izposojeno, se najprej izpiše v oddelku xx: (xx pomeni 

številko oddelka, v katerega je gradivo izposojeno) in zatem status v izposoji. Primer za 

izposojen izvod: 

  v oddelku xx: izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd.mm.llll 

13. če je gradivo potujoče knjižnice postavljeno na bibliobus, se najprej izpiše v bibliobusu xx: 

(xx pomeni številko bibliobusa) in nato status v izposoji. 

Primer za izvod, ki je izposojen: 

  v bibliobusu xx: izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd.mm.llll 

14. pod predhodno naštetimi statusi se izpiše pričakovan datum, po katerem bo gradivo na voljo 

naslednjemu uporabniku, ter podatek o čakalni vrsti v primeru, da uporabnik rezervira ta 

izvoda gradiva. Primer: 

Predvidoma na voljo po: dd.mm.llll (n. v čakalni vrsti) 
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Slika 15: Prikaz predvidenega datuma in čakalne vrste v lokalni bazi 

 

2. Izvod je prost, v tabeli pq je postavljena brezpogojna izposoja 

Če izvod nima statusa v COBISS/Izposoji in je v tabeli pq pri y (način izposoje na dom) ali 

pri z (način izposoje v čitalnico) nastavljena vrednost 0 – brezpogojna izposoja, se pri statusu 

izvoda v izposoji izpiše  prosto – na dom in dodatni podatek o času izposoje v obliki čas 

izposoje: xx dni / x mes.. 

Za vrednost z = 0 je algoritem izpisa enak, le da se namesto  prosto – na dom izpiše  prosto 

– za čitalnico, brez časa izposoje (saj velja pravilo, da se mora gradivo, uporabljeno v čitalnici, 

vrniti še isti dan). 
 

• Brezpogojna izposoja na dom: (y=0); p = prazno 

V tem primeru se izpiše: 

  prosto – na dom, čas izposoje: xx dni / x mes. 
 

• Brezpogojna izposoja na dom: (y = 0), p = 1 

V tem primeru se izpiše privzeta vrednost za čas izposoje 7 dni:    

 prosto – na dom, čas izposoje: 7 dni 
 

• Brezpogojna izposoja na dom: (y = 0), p = 2 ali 3  
 

V tem primeru se upošteva vrednost v podpolju p in lahko se izpišejo naslednji statusi:   

- če je p = 2:  prosto – na dom, čas izposoje: 7 dni 

- če je p = 3:  prosto – na dom, čas izposoje: 14 dni  

 

• Brezpogojna izposoja na dom: (y = 0), p = 4, 5, 6 ali 7, podpolje u obstaja (vendar ni 

0)  

V tem primeru se upošteva vrednost v podpolju u in izpišejo se naslednji statusi:    

- če je u = xxd:  prosto – na dom, čas izposoje: xx dni 

- če je u = *xxd:  prosto – na dom, čas izposoje: xx del. dni 

- če je u = xm:  prosto – na dom, čas izposoje: x mes. 

• Brezpogojna izposoja na dom: (y = 0), p = 4, 5, 6 ali 7, podpolje u ne obstaja, časovni                 

parameter je določen, vendar ni 0 

V tem primeru se upošteva čas izposoje iz časovnih parametrov in izpišejo se naslednji 

statusi:    
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- če je časovni parameter xxd:  prosto – na dom, čas izposoje: xx dni 

- če je časovni parameter *xxd:  prosto – na dom, čas izposoje: xx del. dni 

- če je časovni parameter xm:  prosto – na dom, čas izposoje: x mes. 

• Izpis za gradivo bibliobusa in medoddelčno izposojeno gradivo: 

- če je izvod evidentiran na bibliobusu in je tam prost - npr. za izposojo na dom, se izpiše: 

 v bibliobusu xx: prosto – na dom, čas izposoje: xx dni (ali xx del. dni ali x mes.) 

- če izvod spada v oddelek potujoče knjižnice, vendar izvod ni postavljen na bibliobus 

in ima status prosto – npr. za izposojo na dom, se izpiše: 

 ni v bibliobusu xx: prosto – na dom, čas izposoje: xx dni (ali xx del. dni ali x mes.) 

- kadar pa je bilo gradivo posojeno drugemu oddelku in je tam prosto – npr. za izposojo 

na dom, se izpiše: 

 v oddelku xx: prosto – na dom, čas izposoje: xx dni (ali xx del. dni ali x mes.) 
 

3. Izvod je prost, v tabeli pq je nastavljena pogojna izposoja  

Če je nastavljena vrednost y = 1 (pogojna izposoja na dom), se izpiše: 

  prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: xx dni (ali xx del. dni ali x mes.) 

Za prikaz časa izposoje velja enak algoritem kot pri brezpogojni izposoji. 
 

Če je nastavljena vrednost z = 1 (pogojna izposoja v čitalnico), se izpiše: 

  prosto – pogojno – za čitalnico  

 

4. Izvod je prost, izposoja s knjigomatom ni mogoča (y = 3, z = 3) 

Če podpolje u ne obstaja, se upošteva čas izposoje iz časovnih parametrov in se izpišejo 

naslednji statusi:    

• če je časovni parameter xxd:  prosto – na dom, čas izposoje: xx dni 

• če je časovni parameter *xxd:  prosto – na dom, čas izposoje: xx del. dni 

• če je časovni parameter xm:  prosto – na dom, čas izposoje: x mes. 
 

Če obstaja podpolje u, se upošteva njegova vrednost in lahko se izpišejo naslednji statusi:    

• če je u = xxd:  prosto – na dom, čas izposoje: xx dni 

• če je u = *xxd:  prosto – na dom, čas izposoje: xx del. dni 

• če je u = xm:  prosto – na dom, čas izposoje: x mes. 

 

5. Izposoja ni omogočena (y = 2, z = 2), izvod je še v pripravi za izposojo (996/997q = 2, 3 ali 

4) 

Izpišejo se naslednji komentarji: 

• če je q = 2:  v pripravi – v obdelavi 

• če je q = 3:  v pripravi – v vezavi 

• če je q = 4:  v pripravi – v reviziji 
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Enaki komentarji se izpišejo tudi, če izvod nima vpisane inventarne številke (996/997f), v 

996/997q je vpisan kateri izmed naslednjih statusov: 2, 3 ali 4. 

 

6. Preostali statusi 

Za izpis preostalih statusov velja, da se uporabijo enak algoritem in enaki pogoji, kot veljajo 

pri izpisu rezultatov iskanja (gl. pogl. 5.1 Rezultati iskanja). Statusi so: 

• samo za ogled v čitalnici 

• naročeno 

•   ni za izposojo  

• še v tisku 

• za zameno 

• deziderat 

• info v knjižnici 

• na spletu 

• ni zaloge  

 

7. Knjižnica brez COBISS/Izposoje  

Če se bodo na seznamu pojavili izvodi knjižnice ali oddelka, kjer ni COBISS/Izposoje, se v 

stolpcu Status izvoda izpiše:  

•  ni COBISS/Izposoje (čas izposoje na dom: <št. dni>)  če je vpisana vrednost v 1. delu 

1. ali 2. elementa  

•  za čitalnico (omejena dostopnost – čitalnica)  če je vpisana vrednost v 2. delu 1. ali 2. 

elementa ali 8. el. 

•  v pripravi - <status iz 996/997q>  če je vpisana vrednost v 3. el. 

• naročeno  če je vpisana vrednost v 5. el. 

• ni za izposojo (<status iz 996/997q> oz. <stopnja dostopnosti iz 996/997q>, če je vpisana>)  

 če je vpisana vrednost v 4. el. 

• še v tisku  če je vpisana vrednost v 9. el.; 

• za zameno  če je vpisana vrednost v 6. el. + 

• deziderat  če je vpisana vrednost v 6. el. – 

• info v knjižnici  če je vpisana vrednost v 9. el.                                                          

 

Stolpec Rezervacija 

 

Če ima knjižnica vključen servis rezervacij prek spleta, se v stolpcu Rezervacija pri izvodu, za 

katerega so rezervacije mogoče, izpiše gumb                    .  

Rezervacija izvoda ni mogoča v naslednjih primerih:  

• če knjižnica ne omogoča rezervacije gradiva v COBISS+; 

• če v knjižnici v oddelku, ki ima avtomatizirano izposojo, ne omogočajo spletnih rezervacij;  
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• če v knjižnici  kateri izmed oddelkov nima avtomatizirane izposoje; 

• če je v podpolju 996/997u vpisana vrednost 0, kar pomeni, da izvoda ni možno izposoditi 

ali podaljšati roka izposoje, zato tudi ni mogoča rezervacija;  

• če je gradivo izposojeno za nedoločen čas (rok vrnitve nedoločen);  

• če je v tabeli časovnih parametrov izposoje v stolpcu rez. vrednost prazno, kar pomeni, da 

rezervacija za to vrsto gradiva ni mogoča; 

• če je v tabeli pq v COBISS/Izposoji v y ali z vpisana vrednost 1 ali 2, kar ne dovoljuje 

brezpogojne izposoje in s tem tudi ne rezervacije. 

Pri kompletu ne rezerviramo posameznih enot kompleta, temveč se z rezervacijo kompleta 

programsko rezervirajo vse njegove enote. 

 

Če knjižnica svojim članom omogoča izbiro prevzemnega mesta rezerviranega gradiva, se ob 

gumbu            prikaže tudi ikona     . S klikom na ikono se prikaže seznam prevzemnih mest, 

na katerih lahko član prevzame to gradivo (glej sliko 11). 

 

 

Slika 16: Možnost izbire prevzemnega mesta ob rezervaciji 

 

5.2.3 Zavihek Pregled letnikov 

V zavihku Pregled letnikov se izpišejo podatki o zalogi izbrane serijske publikacije. 

Najprej se izpišejo podatki o signaturi (podpolje 998d), zalogi letnikov (podpolje 998k) in opomba 

(podpolje 998n). Nato se izpiše seznam razpoložljivih letnikov z naslednjimi podatki: oddelek, 

oznaka, letnik, leto in št. zvezka v letniku. Če noben od letnikov izbrane serijske publikacije nima 

vpisanega katerega izmed teh podatkov, se stolpec, predviden za ta podatek, ne izpiše. 

Če je za publikacijo zaloga obdelana v enem ali več vzporednih zapisih, se za seznamom letnikov 

izpišejo še povezave na enega ali več vzporednih zapisov. Če jo kliknemo, se prikaže vzporedni 

zapis, pod njim je zavihek Pregled letnikov. 

 

Pri tematski številki, ki je povezana z zapisom za serijsko publikacijo, se po kliku na povezavo gl. 

publikacijo prav tako odpre zavihek Pregled letnikov, kjer se izpišejo podatki o zalogi in statusu 

posameznih izvodov. 

 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti, da se ne prikazujejo arhivski 

izvodi (v podpolju 996/997p imajo vrednost 7 – popolna nedostopnost (arhivski izvod)). 
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Okno Pregled izbranega letnika 

Okno se odpre, ko v seznamu letnikov izberemo določen letnik. Najprej se izpišejo podatki o 

signaturi, zalogi letnika in oznaki primerka.  
 

 

Slika 17: Okno Pregled izbranega letnika 

 

Pri tiskanih integrirnih virih, kjer obstaja polje 997 z vsebino v podpolju 997m, se podatki o statusu 

posameznih izvodov v izbranem letniku izpišejo ne enak način kot za serijske publikacije.  
 

Stolpec Številka zvezka 

V vsaki vrstici se lahko izpiše številka ali besedilo, in sicer: 

• posamezne številke zvezkov (ali številke delno ali v celoti vezanih zvezkov) → kadar je 

zvezek (ali zvezani del) izposojen ali rezerviran ali prost in knjižnica omogoča rezervacije 

serijskih publikacij;  

• vsi zvezki → če noben od zvezkov ni izposojen ali rezerviran in knjižnica ne omogoča 

rezervacij serijskih publikacij; 

• preostali zvezki → knjižnica ne omogoča rezervacij serijskih publikacij, je pa vsaj eden od 

zvezkov izposojen ali rezerviran.  

 

Stolpec Status izvoda 

Glede na to, kaj se je izpisalo v stolpcu Številka zvezka, se lahko v tem stolpcu izpiše naslednje:  

• če je bila izpisana dejanska številka zvezka, se izpiše status tega zvezka; 

• če je bilo izpisano vsi zvezki, se izpiše status, ki velja za vse zvezke; 

• če je bilo izpisano preostali zvezki, se izpiše status, ki velja za vse preostale zvezke.  
 

Status se določa na enak način kot pri monografskih publikacijah. 

 

Stolpec Rezervacija 

Za rezervacijo serijskih publikacij veljajo enaki pogoji kot pri monografskih publikacijah. 
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5.3 Dostopnost spletnih virov – lokalna baza podatkov 

5.3.1 Rezultati iskanja 

Če za izbrano knjižnico obstajajo zbirni podatki o licencah za izposojo spletnih virov, in je število 

prostih izvodov spletnih virov za izposojo večje od 0, se v stolpcu Za izposojo izpiše komentar: 

 prosto 

 

Če obstajajo zbirni podatki o licencah za izposojo spletnih virov, vendar ima izbrana knjižnica vse 

izvode spletnih virov izposojene, se v stolpcu Za izposojo izpiše komentar: 

  izposojeno 

 

5.3.2 Izbrani zapis – zavihek Spletni viri v knjižnicah  

Stolpec Prostih izvodov 

Izpiše se število izvodov spletnih virov, prostih za izposojo. V oklepaju se izpiše število izvodov 

spletnih virov, ki jih knjižnica namenja za izposojo.  
 

Stolpec Ponudnik 

Izpiše se oznaka oz. ime ponudnika spletnih virov. 
 

Stolpec Izposoja 

Spletne vire si lahko izposodimo na portalu ponudnika spletnega vira s klikom na gumb   

. 

Če so vsi izvodi spletnega vira izposojeni, gumb                  ni na voljo. 

 

Slika 18: Status v izposoji spletnega vira (e-knjige) v izbrani lokalni bazi 



 

 

PRILOGE 

 

 





                                                   Način ažuriranja podpolja 998c in izpis dostopnosti zaloge                                               Priloga A 

 

© IZUM, 12. 4. 2023                 1\1 

 

 





 Tabela povezav dostopnosti zaloge in statusov izposoje                                      Priloga B 
  

 

© IZUM, 12. 4. 2023             1\3 

 

Zap. 

št. 
Elementi 998c 

COBIB.SI 

Stolpec Za izposojo 

COBISS.SI 

Lokalna baza 

Stolpec Za izposojo 

Lokalna baza v COBISS+ 

Stolpec Status izvoda 

Lokalni katalog v COBISS3* 

*če ostaja 996/997p in/ali q, se izpišeta 

v novi vrstici 
1 1 (1. del), 7 (1. del)   za izposojo – na dom 

 

 prosto - na dom 

 v oddelku xx: prosto -  na dom 

 v bibliobusu xx: prosto – na 

dom 

 ni v bibliobusu xx: prosto – na 

dom 

 ni COBISS/Izposoje; 

(čas izposoje na dom: dd dni) 

ali (čas izposoje na dom: ni 

določen) ali (za čitalnico) ali 

komentarji pod zap. št. 10 do 

16) 

 

 prosto – na dom, čas izposoje: 

dd dni /x mes 

  v bibliobusu xx: prosto – na 

dom, čas izposoje: dd dni / x mes 

 ni v bibliobusu xx: prosto – na 

dom, čas izposoje: dd dni/x mes. 

  v oddelku xx: prosto – na dom, 

čas izposoje: dd dni /  x mes 

 ni COBISS/Izposoje (in 

komentar (čas izposoje na dom: 

dd dni) ali (čas izposoje na dom: 

ni določen) ali (za čitalnico) ali 

komentarji pod zap. št. 10 do 16) 

 prosto – na dom, čas izposoje: dd dni 

/ x mes. 

 v bibliobusu xx: prosto – na dom, čas 

izposoje: dd dni / x mes 

 ni v bibliobusu: prosto – na dom, čas 

izposoje: dd dni / x mes. 

 v oddelku xx <(iz oddelka xx)>: 

prosto – na dom, čas izposoje: dd dni 

/ x mes. 

2 1 (2. del), 7 (2. del)   za izposojo – v čitalnico  prosto – za čitalnico (omejena 

dostopnost – čitalnica) 

 v oddelku xx: prosto za 

čitalnico (omejena dostopnost 

– čitalnica) 

 ni v bibliobusu: prosto – za 

čitalnico (omejena dostopnost 

– čitalnica) 

 v bibliobusu xx: prosto – za 

čitalnico (omejena dostopnost 

– čitalnica) 

 prosto – za čitalnico 

 v bibliobusu xx: prosto – za 

čitalnico 

 ni v bibliobusu: prosto – za 

čitalnico  

 v oddelku xx: prosto – za 

čitalnico 

 prosto – za čitalnico 

 v bibliobusu xx: prosto – za čitalnico 

 ni v bibliobusu: prosto – za čitalnic 

 v oddelku xx: prosto – za čitalnico 

3 1 (1. ali 2. del)   izposojeno – na dom 

 izposojeno – v čitalnico 

 izposojeno – po MI 

 v bibliobusu <št.>: izposojeno 

– na dom 

 zadržano 

 izposojeno – izgubljeno dne: 

dd.mm.llll 

 izposojeno – na dom, rok vrnitve: 

dd.mm.llll 

 izposojeno – v čitalnico, rok 

vrnitve: dd.mm.llll  

 izposojeno – po MI, rok vrnitve: 

dd.mm.llll 

 izposojeno – na dom, rok vrnitve: 

nedoločen 

 v bibliobusu xx: izposojeno – na 

dom, rok vrnitve: dd.mm.llll 

 v oddelku xx: <status v izposoji>, 

rok vrnitve: dd.mm.llll 

 zadržano, rok vrnitve: dd.mm.llll 

 izposojeno – izgubljeno dne: 

dd.mm.llll 

 izposojeno – na dom, rok vrnitve: 

dd.mm.llll 

 izposojeno – v čitalnico, rok vrnitve: 

dd.mm.llll 

 izposojeno – po MI, rok vrnitve: 

dd.mm.llll 

 izposojeno – na dom, rok vrnitve: 

nedoločen 

 v bibliobusu xx: izposojeno – na dom, 

rok vrnitve: dd.mm.llll 

 v oddelku xx <(iz oddelka xx)>: 

izposojeno – na dom, rok vrnitve: 

dd.mm.llll 

 zadržano, rok vrnitve: dd.mm.llll 

 izposojeno – izgubljeno dne: dd.mm.llll 

4 1 (1. ali 2. del)   rezervirano  rezervirano, čaka do: dd.mm.llll 

 v bibliobusu xx: rezervirano, 

čaka do: dd.mm.lll 

 v oddelku xx:  rezervirano, čaka 

do: dd.mm.llll 

 rezervirano, čaka do: dd.mm.llll 

 v bibliobusu xx: rezervirano, čaka do: 

dd.mm.llll 

 v oddelku xx <(iz oddelka xx)>: 

rezervirano, čaka do: dd.mm.llll 
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Zap. 

št. 
Elementi 998c 

COBIB.SI 

Stolpec Za izposojo 

COBISS.SI 

Lokalna baza 

Stolpec Za izposojo 

Lokalna baza v COBISS+ 

Stolpec Status izvoda 

Lokalni katalog v COBISS3* 

*če ostaja 996/997p in/ali q, se izpišeta 

v novi vrstici 
5 2 (1. del)  pogojno za izposojo na 

dom 

 prosto – pogojno – na dom – 

čas izposoje: xx dni /x mes. 

(<stopnja dostopnosti iz 

996/997p>) 

 v oddelku xx: prosto – pogojno 

– na dom – čas izposoje: xx 

dni/x mes. (<stopnja 

dostopnosti iz 996/997p)>)  

 v bibliobusu xx: prosto – 

pogojno – na dom – čas 

izposoje: xx dni/x mes. 

(<stopnja dostopnosti iz 

996/997p)>) 

 ni v bibliobusu: prosto – 

pogojno – na dom – čas 

izposoje: xx dni/x mes. 

(<stopnja dostopnosti iz 

996/997p)>) 

 prosto – pogojno – na dom, čas 

izposoje: dd dni / x mes. 

 v bibliobusu xx: prosto – 

pogojno – na dom, čas izposoje: 

dd dni / x mes. 

 ni bibliobusu xx: prosto – 

pogojno – na dom, čas izposoje: 

dd dni / x mes. 

 v oddelku xx: prosto – pogojno – 

na dom, čas izposoje: dd dni / x 

mes.  

 prosto – pogojno – na dom, čas 

izposoje: dd dni / x mes. 

 v bibliobusu xx: prosto – pogojno – na 

dom, čas izposoje: dd dni / x mes. 

 ni v bibliobusu: prosto – pogojno – na 

dom, čas izposoje: dd dni / x mes. 

 v oddelku xx (iz oddelka xx): prosto – 

pogojno – na dom, čas izposoje: dd 

dni / x mes. 

6 2 (2. del)  pogojno za izposojo v 

čitalnico  

 

 prosto – pogojno – za čitalnico 

(<stopnja dostopnosti iz 

996/997p>) 

 prosto – pogojno – za čitalnico 

 v bibliobusu xx: prosto – pogojno 

– za čitalnico 

 ni bibliobusu xx: prosto – 

pogojno – za čitalnico 

 v oddelku xx: prosto – pogojno – 

za čitalnico 

 prosto – pogojno – za čitalnico 

 v bibliobusu xx: prosto – pogojno – za 

čitalnico 

 ni bibliobusu xx: prosto – pogojno – za 

čitalnico 

 v oddelku xx (iz oddelka xx): prosto – 

pogojno – za čitalnico 

7 2 (1. ali 2. del) <gl. pod zap. št. 3> <gl. pod zap. št. 3> <gl. pod zap. št. 3> <gl. pod zap. št. 3> 

8 2 (1. ali 2. del) <gl. pod zap. št. 4> <gl. pod zap. št. 4> <gl. pod zap. št. 4> <gl. pod zap. št. 4> 

9 8 samo za ogled v čitalnici samo za ogled v čitalnici (omejena 

dostopnost – čitalnica <status>) 

samo za ogled v čitalnici samo za ogled v čitalnici 

10 3   v pripravi  v pripravi -<status iz 996q>  v pripravi – v obdelavi 

 v pripravi – v vezavi 

 v pripravi – v reviziji 

 v pripravi – v obdelavi 

 v pripravi – v vezavi 

 v pripravi – v reviziji 

11 5 naročeno naročeno naročeno naročeno 

12 4   izposoja ni možna  ni za izposojo (<status iz 

996q><stopnja 996p>) 

 ni za izposojo  ni za izposojo 

 

13 9 še v tisku še v tisku   

14 6 za zameno za zameno za zameno za zameno 

15 6 deziderat deziderat deziderat deziderat 

16 9 info v knjižnici info v knjižnici info v knjižnici info v knjižnici 

17 9 na spletu na spletu na spletu na spletu 

18   glej publikacijo  

(ko je zapis tematska številka ali 

privezek) 

→v zavihku Pregled letnikov na 

način, kot velja za serijske publikacije 
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Zap. 

št. 
Elementi 998c 

COBIB.SI 

Stolpec Za izposojo 

COBISS.SI 

Lokalna baza 

Stolpec Za izposojo 

Lokalna baza v COBISS+ 

Stolpec Status izvoda 

Lokalni katalog v COBISS3* 

*če ostaja 996/997p in/ali q, se izpišeta 

v novi vrstici 
19   gl. letnike  

<če je zapis ser. publ.> 

→v oknu Pregled izbranega letnika 

na način, kot velja za serijske 

publikacije 

 

20  gl. vir 

(ko je zapis članek) 

gl. vir 

(ko je zapis članek) 

→po kliku na vir na enak način kot za 

monografske publikacije, če je članek 

objavljen v zbirki 

→po kliku na  vir v oknu Pregled 

izbranega letnika na način, kot velja 

za serijske publikacije 

 

21 ni podpolja 998c ni zaloge  

(če so vsi izvodi odpisani 

ali gre za učbeniški sklad) 

ni zaloge  

(če so vsi izvodi odpisani 

ali gre za učbeniški sklad) 
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Zap. 

št. 

Elementi* COBIB.SI 

Stolpec Za izposojo 
COBIB.SI 

Stolpec Prostih izvodov 

Lokalna baza 

Stolpec Za izposojo 
Lokalna baza v COBISS+ 

Stolpec Prostih izvodov 
Lokalni katalog v 

COBISS3 
1 c > d   za izposojo    xx izv. (od c)    prosto    d izv. (od c) na spletu 

2 c = d   izposojeno  0 izv. (od c)   izposojeno   0 izv. (od c) na spletu 

3 ne obstaja na spletu    na spletu 

* kjer je: 

c – število izvodov spletnih virov, ki jih knjižnica namenja za izposojo 

d – število izvodov spletnih virov, ki so izposojeni 

 

 

 


